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 ًالهاج تنك ام مايالا كل يدبتس

 دوزت مل نم رابخالاب ثيتأبو



 مم راقص

 ىلا ىلوالا ةرملل ترفاس امدنع يرمم نم ةرشع ةيئاثلا ىف تنك

 ةيبرعلا نيتغالا نم ريسيلا ريغ فرعا نك ١ ملف . ةدحتملا تابالولا

 هعمست تناك ام ريغ مهرامخاو برعلا نم ىنهذ يف ناك امو « ةيسنرفلاو

 يلارعالاو يودملاو ! يودنلا اح ؛« سه . نهراغص نانيل يف تابمالا

 . اهدالوا هب فوت « ًاميعب ١ مالا تمار اذا دحاو

 ف نم صغئبلاو مهتغل يكتا ن“ فروا يردص يلو ينطو تاردعش

 ' ليلا امأوت اره فروخلاو ضغبلاو . مهمد نم ءىس قورع

 .اهاوس صردالا ممأ نم فرعا تنك امن ةيسنرفلا ةمالا اما

 اسنرف نا:نانبل يف اهءانذا ريشنت سرادملا تناك.ةساوطم ةفرعم اهنكللو

 بطق يه لب . اهاقراو اهانغاو اهفرشا يه « ضرالا مما مظعأل

 .ةسردملا نعو مالا نع ًاديعب اهنم هتفرع ام يف تنك دقف اكريما اما
 ممو.هسفنب يريمالا بعشلا اهألم دقو دوجولا دب نم سأكلا تاوانت

 ماجلا كرويوين يف تفشر .نايلو الا ناسأكلا هب تزّق امم لخت ملف كلذ

 , ءىلألتملا لوجلا نم ءايمما ابمفو ةبوشملا مولعلا نم ماجلا ولت

 يك ريم الا بعشلا طاششب أامدتعم اكريما يف نيس رشع دعي تودغ

 ةمك ريمالا ةمالا ىلع فوخ ناك امو .ايندلا ةايما ليبس يف بلاكتلا نمو

 ّح



 برعلا كاولم

 ةطقنو هل تممتها ام لك بطق « يسفن نيع ىف « نيحلا كاذ يف اناو

 ىلعتيقفش ا«دابلا كاذ يف بلغا نا تفخ . هملا تلم ام لك يف ةرئادلا
 . بلاكتلا كاذ نم ىمسفن

 اددرتو افعض ينتداز يتلا بادآلا كلت« اهءاّدآ يف الا اسنرف تيسنو

 ِف ل تنّدزو ء ةيداملا دوحولا قئاقح نع ينّتف رص . ةامحلا رارضم ف

 0 ًايامك لمح اشك كرويونن ف ترص . ةبونعملا قئاقحلا ةلسقبا نوذفلا

 تحتفناف ! ًاللهبس ةيمومعلا نئانجلا يف يشي نونفلا ةارغ نم ًايواغو

 . رورغلاو بارطخالا لاحت عستاو ةددعتم معلا نم باوبا يماما

 هتدحوف يزياكنالا بعشلا ىلا يب تداع ةيزيلكنالا بادآلا نكلو

 وا« يريمالا بعشلا نم ىقرا « ةيعاّتجاو ةيقالخا « ةريثك روما يف

 سايتقالا رابت ةمواقم ىلعن وع ملعلا اذ يف يل ناكف . ىلثم ناك نهىلا بحا

 نييك ريمالا قالخاب كانه نييروسلا نم ياوس لثم ىئاتا لف «كرمأتلاو

 ١١" مهاياجس نعو مهنع هيك ام يف زيلكتنالا_نساحم ىلا لوالا
 نمىبداع نم لوا ليلرك ناكو« لسا 'رك ىلا نوسرما قفارع دقو

 ةطاسود تفرع ناىلوف ب رغتسا دقو“ لحا .برعلا دالد ىلا راحسلاءارو

 تسيح أف" ًادمع يذلا ربك الا برعلا كيس ريكلا يزيلكتالا بن ملا

 . مثهرامخا نم ةدازتسالا ىلا ليما ترصوبرعلل بملانمءىشي# رم لوال

 مخفلا» رهاظ ينفق وتسا ًاباتك تمنغ ةيزيلكتالا بتكلل يتاوزغ يف مث ظ

 . بحا وأ هركا ءيشب ينئينيل ناونعلا ناك امو . هيف روصلا ىنتقارو

 معاتما ؟مهناأف طر عملمط آ[8100 5م عموم ةيزيلكتالا اياحسلا 6

 85همممو ةس0 10-128620 قطتمو 57 101828 8 لاطبالا ) (١
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 ةمدقم

 «ءارألا ناونعلاب ديرب فلؤملا نا .تك ردأف ١" اربملالا باتك تأرق

 . سادنالا يف برعلا جات ولو يه ءارلا نا تفرعو

 « اهلك يتاي- كلبجا نا لا أشي مل يتلا ةيبرعلا دالبلا اهتيا تنا هلل

 ايك ريماو كلوسر ىلا ينفرعي ًايزيلكتا ©« كنع ديعي اناو « يلا ثعبف

 . كئانبا نساحم ىل فصي

 ةيسنرفلا ةيك ريمالا تيلقع جزا ءارخلا باتك تأرق نا دعب

 يضاملا دجلا كاذب محا ترصف ؛ قرشلا لاخلا نم ءيش ةيزيلكتالا

 . يماما ايح هلثت وا هيف اح ىنلثمت امالحا

 باتكلا نوكي نايف بغريو“ ًاباتك لمح ابيثك يدالب ىلا تدع
 ريسلا ريغ امادآو ىتثتل نم فرغا ال تنكو . باتكو باتك ةئم

 يف طيختا انا انمسبو ٠ يلا يثرا نا نود اهبيدا رس يف تلغلغتف « ريسبلا

 نم لكو هيوممسو يئاسكلا يناسنا رعش باتك ىلع ترثع ةغللا يحابد

 ١ . ةفوكلاو ةرصبلا يف افرح ملع
 ةطاسوب يلاده نأ دعب يرعملا ءالعلا يباب ىلاعتو هناحبس هللا ينعمج

 ؛ اهب ًابجعم تايموزللا تأرق. يىبرعلا لوسرلا ىلا يزيلكتالا فوسلبفلا

 رعاشلا اذه اهيف غبن يتلا ةمالا نم ينإب رشافا تحرو اكن رتم اهتأرف مث
 1 ميكحلا « روسجلا « ركا

4 

 هنامجرت تنكو «تامموزللا بحاص بحصتسا اكريما ىلا تدع

 « ةيمومعلا بتكلا راد يف ةيقرشلا ةرئادلا ىلا ةئبملا ينتقاف . كانه

 يف ةل_حر ةايحلا يل اوروص نبيذلا نيقرستسملا نم ددعب اهيف تعيتجاف

 طف ةلطقسطم»و 5و 7؟ةوطتس عامد ةعكعذص ع اريغالا )١(



 ب رعلا كولم

 هللا دبع نب دمج امنف غبت ةيبرع ةيداب ضرالا اوروصو ٠ ةّئاد ضرالا

 تاحاولاو « ءانهدلاو ةءوبنلاو رعدلا « يدتكلا ىسمقلا ٌورماو يس رقلا

 لالظ ِق ةمعنملا ضرالا ىنغل يهو ةيفاسلا ثتوصو 4 موهسلا اهعودجح

 ؟ كرويويت يف اذامو - ةيقاسلا لم ينغت ودبلا ةدنبو « ليخنلا

 ؟ ءالبلاو ءانعلاو ءاضوضلا ريغ كروي ومن يف اذام

 اك ريرطي ذئدعب راص يذلا ىنانيللا هئامحرتو "١ فارغلب ةلاحرلا اذه

 برعتسملاكاذو .ضايرلاو صراعلاو مصقلاو رمش نع يناثدح '"' ايظع

 ةمالعلا اذهو .ًايقن اقداص اءاسم ؛ ًاجاح ةكمم ىلا لخد دقو "”ترابكري'

 ةفت  سمكلا لمحدق دنق رعم نم زازب اهلطي ةسحع ةصق صقي'؟!نقأرب

 «سعلا بك رمث ميرا رارسا هل فشكسل ! تانب اي ريرح شاش يدنه

 ةدصقمظن و« سفنلا يفض رغا ترابك رب“ رثا ىفتقافك سلبا هلماد ناكو

 . سيباتلا يف هبت آم لك نع اهب رفك ةيرفك

 يف ىساقف «وديلادحو ٍفهتينارصنب لوه حار يذلا '* ليلخ اذهو

 «ةديربي دهبطضا .لالحضالا بلاخم نم ةرم ريغ انو «لاوهالا هتلحر

 0عمخاسمل همك اكدماعتم ةقعمطأو طر 17 . 6 . هوم دالبلا بلق )١(

 اهقرشو ةيبرعلا

 . يريح را كريرطبلا (؟)
 1ءممعماق 1م ةعوطتم طو 3 . آب . 8هياعطقسل:  برعلا دالب يف ةحايس («)

 4م ط1 ععاسمعمع 15 ذأ - 1[علتسم 320 2 ةئيدااو ةكم ىلا جملا ) ع (

 طور 8تعطم»ل 1" , اتاممغوص

 11ةص0مأسوو ذم ةعوطتو طر 0طقمامد 14 . طودعطخو دالبلا يف لاوحتلا ( هز

 7 ليلخ مسأ لحتنا دقو يطود ساراش فيلأت ةيد رعلا



 ةمدقم

 سيلو هبجو ىلع مهب دوقنلايف كرتو «ب رخو بلس"و ؛ةزينع نم درطو

 . سيبلتلاو سيلدتلا نم ةرذ هلق يف سيلو « تالاير ةخ ريغ هسج يف

 « يلا رصتلا لالخ .هملا اميذجيف راطخالا ىو ناكدنأك « ليلخ شيوردلا

 ليلخ . يمالسالا :بصعتلا برعلا يف ريثب يدنلتكسا بصعتب ءاج

 هش نم هجرخا هللا نكلو ! فسلاب هسأر اوطق' ! رفاكلا قارصتلا

 : توم ال ًاياتك بتكمل اح ةربزجلا

 دالب كلش الو ًاعدق تناك دالب فن وحسي بناجالا نم ءالؤه لكو

 نولحيو«أحلاهنمنوفشكسف“ ملعلاب ًايحاهيف مهسفناب نو رطاخيو «يدادجا

 كرويويت يف اناو . ديقملا ذيزللا يف نوبرغيو «ديعبلا توبرقيو ؛أدصملا

 بيدا . ًاياب سرطغتملا يكريمالا ررحالل قرطيو « ًاباتك لمحي بيثك
 .تالاقملادبوستيف ةايطا بهذ نب فرسي«ليلع هردصو“ليوط هرعش
 ؛ةقاقن ةحوزنم اهل فا.نيرصاختم لمالاو مهلا اهلو- صقري«ةبتاك ةلآ

 ةيتاكلاةلاآلاةيد ومع نم دّسا ةيدوبع ةياو«ةقافد ةرهشلا بامل ةديدح نمو

 نءواهنعيندعبت ةلحرا ةدعلا دعا يدالب ىلا تدعو ًاثالث اهتقلط , ثبشاو

 . تاييدالاو ءايدالاو . تالحملاو بتكلا
 .اهنم تلفتلا لواحف ةلمقث ةسايسلل ًادومق ري ىشمد يف قيدص يلناكو

 «ةكي رفلا ىلا اب راه "رف وةطلسلا عفصف « هيلع ةطلسلا راثأف موي تاذاه سك

 ماقا . يداولا يف ًاردحنمو بواقلا يف البس البس لزنو الها اهيف لحف

 ةيرطادبميداولا .نامزلا دراوش نم هانددع ًاعوبسا اندنعيلع درك دمج

 ال: لاقف تاملكلا هذه موي تاذ ددرا يقيدص ينعم .نيصحلا اهبلصحو

 ةيدورعلل نيتنيدملا ىف و تو ريب نمو قشمد نم بيرق يداولا ,نيما انعدخنت

 اذا كنكلو ! شدحلاو : سمهلاب سأب ال . ديداعر ةداس ملظللو ديبع

 . ىلعو كيلع مف ر وخصلا كعمست كَدوص تعفر

/ 



 برعلا كولم

 ةلحر ىتن يف«يداولا اذه ىتح- رحمها نأ ىتيث فو «تفدص :تلقف

 . ةيدوبعلكو ةءاظم لك نعيف دعبي نيجه ىلع ةيبرعلادالبلا ىلا«ةيدابلا ىلا
 ف دحن نم راحتب نيعتسن نا دّمموي انقفتاو .اعم ريسن:لاقو يقيدص للهف

 .دوفنلاءارو مهلها ىلا ةيصوتلا بتكي انئنودوزبو ليبسلا انلنودهع ماشلا

 يف ًاحضان ناك امريغ اهنم ققحت ال امنا وا « مالحالا ةودعمايالا نكل
 يدح و ىنك رثينا رطضاف ىلعدرك ىقيدص ةمدثالا ةطاسلا تبنقعت . بولقلا

 ةيندملا واح نم قاذف هءوروا ىلا رفاس مث.ايروسنمايراه رقيوهكيرفلا يف

 قرشملا نمهتالحر تددعتف«داعف دع:هلتلاقف . اهدازتساف هذلتسا ام اهسف

 .«برغلابُنا رغد مقلاهباتك يف اهدحت ةبيط ًاراق ترّعاو برغملا دالب ىلا

 داليلا نعو يداولا نع ةءناث ىنتدعباو رادقالا يل تحوط دقف انا اما

 ىمظعلاب رحاب ةيناسنالا تيكن مث. كرويوين ىلا يبت داع .ابلك ةيبرعلا

 حاسم أ ريشي نأك يذلا بارتلا نماهل ام تداعتساف«اهلازاز ضرالا تازازف

 .لامآلاو مالحالا ليمح ىلع « تقبتسا نم نيريثكلا يف« تضقو « ًابراح
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 ناو هجعزتكفنت الف ناسنالا ةايح نم ًاءزج حبصي ام مالحالا نمو

 . اهقرقحت يف ىعس ىتح هثحتستو هظرحتف 2« تخاش

 يف مهتقفار « برهلا ءانثا كرثلا ىلع مهجورخ يف برعلات قفار

 ضعبب بتكا ام يف موقا تنككف ةيبرعلا دئارجلاو ةيزيلكتالا تالجما

 ىلا مايالا كلت يف تقفوتو . باحعالاو بحلا هضرفي يذلا بجاولا

 نوطنساو اهلف بتك يتلا ةفرغلا يف ءارخلا ف تفقوف سأدنالا ةرايز

 لجأ نمو ةيموقلا مسأب ينيدانت ًاتاوصا تعمسف سففلا هباتك نيفرا



 ةمدقم

 «١الوا لسرا وكرتلا ىلع لئابقلا رفنتسا يذلا ًانرسح كلما تربك
 .روخعي كريما يف سائلا ناكو. ىغولا تاحاس ىلا ةعبرالا ءارمالا

 امدنعو « هنطو ىلا هئانبا نم ةثالث مدق يذلا ١ تافزور سئئرلاب

 يل حتفي اكلم لامآلا هتروص نم لوا نيسح كلما ناك برحلا تبتنا

 ينتءاج « ىوصقلا يتينما هيلا لمحت ةفقيرط يف ركفا انا انيبو . اهياب
 ةيعشاهلا ةدهلا كلتل هترايز ريخ اهيفو سيك رس ملس يقيدص ةلجم

 . ةك راسملا

 قيدصلا ينءاج .ًارورسم اشوهدم هتأرق ربخ ذئموي كلذ نم مهاو

 دعي ةكيرفلايف يننوروزب اوناكنيذلا نيلوالا نالخانم وهو4 رخآ ىيدصب

 ةباطخوةباتك ينااسر ىلع مبلابقا يف ينن وهجشيرواك ريما نمةيناثلا تدوع
 يذلا يد نيط:طسق وه قيدصلا اذهو . يعاتجالا حالصالا لميس ف

 ظ سبك رم زيزعلا ءاحف . هرايخأ ىتم رحو ىمظعلا برملا ىنع هتدعبأ

 . نيسح كلملا ةمدخ ف هدوجول يل مشبب ) يلا ةيائعلا لوسر هنأك

 نيطنطسق زيزعلاىلا ًاباتك [وتتبتك و ملقلا تلوانتو .. تربك و تاله

 ؟ةرايزلابكلملاةلالج نذأي له :اهرا«لاؤسو لاس ةئم نيمالسلا نيب همف
 لوألا رهشلا ىضه امو ؟ ةلحرلا هذه يف تنا ينقفارت له : اهرخآو

 : ىلي ام هيفو باوحلا هنم ينءاج ىتح يناثلا فصتناو

 هتأرقف ةدج يف نيسح كلملا ةلالحو يلا كبات5ك لصو نا قفتا »

 اذا كب بحري وهو ... عوضوملا يف ًايلم انئحابتو ةماك ةماك هل
 وهف اهلك برملا ةريزح يف ةحاسلال موزا ال نا هيأر نمو . ترضح

 تامولعما كيطعيو « هاصقا ىلا هاصقا نم زاححلا ةرايز ىلع كدعاسي

 نيبو هئيب تاضوافملاو صوصنلاو دوقعلا عيمج ىلع كءلطيو « ةمزاللا .

 )١( أزد بل ااقديذ ) ةدحتملا تايالولا سيئر « تلفزور رودويث )
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 برعلا كولم

 باتك فيلأت كتءاطتسا يف نوكمل مودلا ىلا ةضبنلا علطم نم لودلا

 تسرد ىتم كنا هيأر نمو . هباوبا عسمج نم _فوتسم برعلا نع

 مهلك منال لئابقلا ةيقب قالخا تسرد نوكت زاحملا لئامق قالخا

 هذبف دوعس نباو ضايرلا كترايز اما .. براشملاو تاداعلاب نوبراقتم

 نا قفاوت ةحاسلاو ... زاجحلا نيبو هنيب ءادعلا ماكحتسال ةلمحّشسم

 تبتنا ولو رهشا ةعبرا نم رثكا ىرغتست الو ءاتشلا لصف يف نوكت

 ةمعكلا اما... تكس ثيح كقفارا رورس لكب يناو ٠.. دادغب ف

 . ةفورعملا بابسالل رضاحلا تقولا يف اهترايزب كل نذؤي الف

 ٠١ هينج ةئمسمح نم لقا ال كفلكت ةحاسلاو

 اهيف فقام واهتلأس تالاؤس نم ءيس :ىراقلل ودبي تامولعملا هذه 5

 ًالعو ةقيقح ديعي انأو « يلع مول الو . ةارادملاو ظفحتلا نم دح دنع

 مدقا نالبق يلحر يف ينريني ام لكسب ترئتسا اذا « ةيبرعلا الملا نع

 يك ريمأب قبلي « يحيسم اناو « ةيعكلا ةراز نع يلاؤس نكلو . اهبلع

 يحيسلا نذؤي ال هنا هل ليق اذاف « هدالب ريغ ملاملا نم فرعب ال
 . بحعلاو شهدلا هارتعا ةكم ىلا لوخدلاب

 يتينما قيقحتب سفنلا لاعا تنك لب.تفسا الو تشهد اهف انا اما

 ةيموقلا ةيبرعلا ةضبنلا معز وهو ال فيك . كلملا ةلالج لباقا نا دعب

 نويروسلا نويحيسملاو ال فيك « ربكالا برعلا ْدقئمو « ةحالصالا

 برغا ام . ةضبنلا ناكرا نم نانك ر ةاواسملا و ءاخالاو « برعلا نم

 نم نا نظا ال . اهدعبا امو بئارغلا دالب يف اهماحن اذك يتلا مالحالا

 ٠ بجعاو اهنم برغا امالحا ملحب خيرملا وا رمقلا نم امداق ناك

 : هتاالح ل رةاضداءىراقلا رظن هل يعرتسا ام نيطتطسق تامولعم يفو

 لوقلا اذهيديقتا مل ينتكلو (.ابلك برعلا ةريزجيفةحابسلل موزل ال نا »
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 ةمدقم

 روزب نم »نا دك أتاو« ةيبرعلا ةيفا رغجلا تاما وا لقالا ىف فرعا تنك ىنال

 ًاءزجال واهلك ةيبرعلادالبلا راز دق توكتي ال«هاصقا ىلا هاصقا نم زاححلا

 دصقلا دعب ايف تفرع يتلاتامولءملانم مدقت ام ريغ كانهو .اهنم ًاريبك

 كلملا ةلالج مالك اهرثكا يف لقان ريغ يقيدص ناك امو . اهمف يساسلا

 ام نيطئطسق ربخ دقو . زاجحلا ريغ روزا نا رهظب ام ىلع أشي مل يذلا

 صعد نع اهضعب فلم يتلا لئابقلا صوصخت الثم ريسعو نمدلا يف هتربخ

 زاحملاب هترايز رصحي نم نا ىلثم دكأتو .تاداعلاو براشملاوسبالملا يف

 كرداو .هياوبا عيمج نم انفوتسم برعلا نع ًاباتك فاؤي نا عيطتسي ال
 فعضن وكس ةحابسلا تاقفن ناب ندعىلا ةدد نم ىلوالا انتاحر دعب

 ةحامسلا نم تنكشف اذا ايس الو ةئسلا ذواحتت دقابتدم نأو « ركذ ام

 يناىلع.ليحتملا رمالاب دوعس ناو ضايرلا ةرايز تناك اهو . دحن يف

 هيجوت ىلع ينتلمح يتلا ةطاسلا كلت نم كحضا نالا اهتركذ ام اذا

 . نيسح كلملا ىلا اهصوصخبب لاؤسلا

3 

 2 ىلع نب نيسحلا ريغ برعلا ءارما نم ةعيس ةمح رت همفو باّتكلا اذهو

 « صعب نع موضعي أ ةمعند نواقداسم باقلالا تفلاتخا ناو كاولم مهلك د

 كلملا هنباو ائيسحكلملا اينثتسا اذا انئاف .اضعب مهضعب ًايصخش نولهاجو
 «ةصاخن ةيصخش ةفرعم يكلم ا هليمز فرعي نم « مهنيب دن ال ذق الصيف
 . ه5 اح وهىدذلا رطقلا ريغ ةماتةيقيقح ةف رعم ةبب رعلاراطقالا نم فرعد وا

 اهناكسو اهماكحو برعلا دالب فرعا ينا : لوقي نا عيطتسي نم مومف

 ةيلخادلا ةساسلا اهنوؤّدو ةيعارزلاو ةيداصتقالا اهلاوحاو اهلئابقو
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 برعلا كولم

 ضارغالا نع نيهزنملا رامخاو نيفراعلا ريراقت نم "يدل امم ةمحراخلاو

 ًانمسح كلملا لوقلا اذه نم ىنثتسا الو . ةيسهذملا تايزحتلاو ةيسايسلا

 . دوعس لآ زيزعلا دبع تاطلسلا وا ىيحت مامالا وا
 ودب نم دالبلا ناكس لاوحاب املع مهرثكإ نيسح كلملا نوكي دق

 نال «معارما ةسايسو مهتاوادعو مهتارعنو مهتاعزنو مهيهاذعو«رضحو

 نم لبةفاك ةيبرعلادالبلا نم نوماسملا اهجحي يتلا ةدعكلاب فرشملا هزك رم
 هيراج لاو-ا نم فرعي دقو . كلذ ىلع هدعاسي ةعبرالا ملاعلا راطقا
 ةيز احط ا هتسادسيف هعفنمف هملا دنتسي نأ عيطتسي ام دوعس ناو يسيردالا

 ناو « هماع نا كلذب ديرا . ةيبرعلا هتسامس يف هذي دق لب هعفني الو

 دنجينا اهبمك اح نملك ع يطتسي امو ريسعو دجن لئابق لوانتي ام زواجت
 لصي الف «اهيدالب يف ربك الا ذوفنلا مه نمو« لاملا نم عمجيو سانلا نم

 ةيصخشلا دوعس نبا ةوق ىلا وا”الثم يسيردالا ةيلقع ىلا ملعلا كاذ

 . امبل ةثلاث ال نيتروص نيسح كلملا نهذ يف دحن ناطلسل نا . ةيونعملاو

 لوعيف غوبنلا كاذ يفنت ةروصو اهب ثرثكي الف هغوبن مسحت ةروص

 9 ءالولاو مهافتلا ىلا لوجلا اذه عم ليبسلا فيكف هيلع

 «برعلاءارمايفربكالا ملاعلا وهو«فرعي هناكشالف ىيحب مامالا اما

 هنكل و. ةماتةيقيقحةف رعم زاحلا ضعبيو توهرضحو ريسع و نميلا راطقا

 هلا وا . رضحو ودبنم اهلها لاح ةقيقحو اهناطلسو ةيدجنلا دالبلا لبحي

 [لءبرءلاكولم رثكا زيزعلا دبع ناطلسلا ناكْم الو,كلذب ثرتكي ال
 امو نامعأو طقسم يفو لامشلا دالبو زاححلاو دحن يف رئاشعلاو لئابقلاب

 اذاف . ةسايسلا ريغ ىف نملا رك "ذ اذا ثرتكي املق هنكلو . اهملب

 ةيعاتجالا وةيداصتقالا مهاوحاو ميدقلا رطقلا كاذ لها تاداع نع هتثدح

 . مفاسد و هكفتف يب رعب سسل بعص نع هثدحت كنأكف
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 ةمدقم

 فرعد دونأو لحجر مودلا ةمب رعلادالبلا ف سمل نأ تلق ادا أغلامم تسل

 هذيأماع طيحي نم فسالل او مويلا ملاعلا ُْف سمل و .ابلك ةمبرعلا دالملا

 اهحارخو امتراجتو اهتعارذو اهلئابقو امماك « ءاعمج امندوددو راطقالا

 ةيلخادلا ةيسامسلا اهرومأب صخخ ام لك ءائارماو اهكاشمو«املورحو

 .اهبف تاريعتسملا ةرازويرحلاب وا ةيناطيربلا ةم وكلا ريغ ةيحراخلاو

 نييسامسلا اهبالكو ريراقت ىلع ًاينيم )١! ةيبزعلا'دالملا نع ًاباتك ردصت يهف

 كلذ عمم رشو ٠ تاوئس عصب لك هعبط ديعتو هديدعصت 6 ءاماعلا حامسلاو

 رطقلا نأ هده رطق لك صن ام ف رظن اذا طالغالا نم ولع الإ

 اماقو مومعال رشني ال باتكلا نا كلذ ىلع دز . اهلك هنوؤشي ملاعلا
 35 5 5 و

 ”الضف ؛ امتامحاو نم وأ ةيناطيربلا ةموكملا ةفيظو ند نأ نظا الو

 نا وأ ( صعب ىلا موضعل برعلا كولم فارعت نا « اهتحاصم و اهلم نع

 دداس فارعأ « راذتعا الو رخف الو( بايكلا اذه ق ندا انا اهف
 يي

 . تايحطسلاو تارعمرلا ز واجتي ًافيرعت ضعب ىلا مهضعب برعلا كوام
 الو 2 ةئقهادم وأ فازت تمتك ام ْق ءانثلا ِق سسل نا قداس ققحتملو

 مهافتلا ىلا ليبسلا دمرت ىوصقلا يتياغ اتا ٠ لماحت وا عسشت دقنلا يف

 . نيقملا ريخلاو ملعلا ىلع سسؤملا

- 

 دالتلا ف يسايس ينا رغج يئاصحا يي رات باتك ره ةكوملتقا هذ كعقطأق 0

 لصاتقلاو ءارفسلاو نيم ايسلا ءالك ولا ىلع هعزوتو تارمعتسملا ةرازو هعيطت ةمب رعلا '

 , طقف اين اطير ةلودل
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 برعلا كولم

 يف حيسأ نا 2« كرويوين نم ترفاس امدنع « لوالا يدصق ناك

 برملا عمت ةئالثلا راطقالا هذه 5 نا يءاعل دحنو نمملاو زاححلا

 رضم يا ناندع اعرف دحنو زاحللا ىفو « ناطحق نمسلا يفف . ةفاك

 . ةعمسرو

 هيف تحقنو تيذشف يدصق نم تريغ ىلوالا تادهاشملا نكلو

 ..ةريزما هبش ع_يمج ىلع لمةشي حبصا ىتح

 ًاناكس ابلقاو«ةحاسم ةريزخا راطقا رغصا نم ناك ناو زاحملا اما

 ةلالح لضفب راص دقو .ًاماقم ةياودلا ةساسساايف اهوا و4[ 5 رهابمها وهف

 نم لقف . ةيبرعلا ةدحولا لبس يف نيدهاجملا نييئطولا لاحر طعم كلملا

 م ويلا باتكلا يف ام مهاو . حوتفم باتك زاححلا . هنع ًائيش فرعي ال

 . ةيبرعلا ةضونلا ٠ نيسح كلملا : هناونع ىذلا لصفلا وه نيمرحلا دعب

 الك اترايز يغباىرخالا راطقالا يهجو ثمأ وو لصفلا اذهي تفتك ادقف

 تنك امدنع تومرضح ىلا رفسلا تعمزا.كلذىلا قفوتا م/ينكلو

 يتااةرخيوبلا نابرب ةيدنحلا رخا وبلا ةك رش تيب يف اناو ته.تجاف «ندعيف

 توم رضحءانيم الكم دصقت ةرملا هذه تناكو . نازيج ىلا اهيف ترفاس

 ةايا ىو كنظا ال : لاقو كحضف « ةيناث كمميفا : نابرلل تلقف

 باجاف ؟ فيصلا لصف يفو برعلا رحي يف ةايحلا ىلع رطخ ياو : تلقف

 . "'« نوصنم »لا لصق توملا لصف وه : يزيلكتالا حالملا

 ءاونالا حمس ال كضهو .٠ هو وسارت ءاميم هدا سملو : لاق مث

 يرجتو يب رغلابون+ا نم فيصلا ربشا يف ببت حير ة0([8هوههد نوصنملا )١(

 ي*غو .٠ نهدلا يبونحو دنهلا ىلا راطمالا لمحتف لامشل ًاقرذ برعلاو دعما ير ف

 يدنبلاسونابقوالا يف ءاوذالا اهنم دتشق ءا رحصلا يف مومسلا حبرب ةهيبش رصرص حير

 . نيحالملا ىتح عورب ًادادتشا يبرعلا رحبلاو

 ه ١



 سيفا ماج

 يررع قوومولو ع ايون

 و روع هدم

 ”ويدصمل 0 سضح نضط
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 ةمدقم

 ةأده يف اهتفرع « يترخاب فرعت تناو . رحبلا ضرع يفوسرلاب

 . حلا يقحرصل لقا 9 توم رفح ف فيكف م رمحالا رحبلا

 نعء يشلا ضعب ربغ هق سسلو باتعلا اذه ءاحف . افسأ تحصتناف

 كردع يف مهب تع.تجا رطقلا كاذ نم لاحر نع هتذخا تومرضح

 . يباتك' يف صقن صعب اذهو : ةديدخاو

 كيوت وزرالا هلخد ةريزجلا هش يف دل لوا وهو طقسم اما

 تلم اهو هيلع جرعا مل هيف تدسف ةبورعلا نا يف ٍةظاف ' ١ نومك ريءالاو

 صقنلا اذ 00 يفالت ىلا لقتسملا ِق قفوتأف اعط نوكا دقو . هيلا

 . باتكلا ف رخآلا

 نيرحبلا هاجت لحاسلا نم دنع ىتلا دالبلا كلت « رطقو نامع كانهو

 امف .ةلقتسم )2 تاخيشم 2 سمح وا ميرا أبمفو ©« طقسم ىلا وذ

 . زحعلا : ةدحاو ةماكر بيجا 0: أمسق يرذع

 عم ىشخم دح ىلا ًايوترم يّأر دن ُْق قىلحر نم تدع امدنع

 دقو ةحافسالاك يسفنو ىنهذو تما ىرحالاب وا ءاقستسالا ةدايزلا

 ف اناو 2م تيأر امو . ةددحأو ةطقن ةدايزلا نم لمت الف ءام تألتما

 يننكلو. تيك ام بنج يف ترسخ ام ىلع فسشآ ملف . ضايرلا يف دجن

 . تاف اع سفنلا للعا لاز ا ال

 ةديدجلا ةسايسلاهتأشنأ يذلا يبرغلا لامشلايف ديدجلا رطقلاكاذ يقب

 ناسح كللملا لاحنا نم يناثلا لحجنلا هماع ترمأو )0 برمُلا دعب 0( ةسامس

 ابهلم' و ةطساوي ةدحتملا تايالولا ةموكح تدقع ؟م+# لوليا ؟١ يق(١)

 ناطلس عم ةيراجت ةيدو ةدهاعم آخ لمان 150 مط ةرععم سند رير نومدا يصوصخلا

 . ديوس ند دوعس طقسم
 (؟) ١ برعلا كولم
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 اال

 برعلا كوام

 ةتباثلاةبن رغلا تارامالا نم يداقتعا يف ةرامالا كلت امف . هللادبع ريمالا
 لوالا اهريما نوكي دقو « لوالا اهريما دبع يف لؤزت ال دق . ةكادلا

 ةيقعلا كثرود ام ىلا وا ندرالا ءارو ام ىلا داحتالا ءاول ادغ لماحلا

 نردرالا يقرش ةداما تتبثو مسقتلا ةسايس تزاف اذا اما . كوبتو
 هاياو للا اناقيا اذا ًارخؤم ولو ريكفتلاو « اهريما ومس ىلا افلس رذعلاف
 ظ . ةايحلا حرسم ىلع

0# 

 مالسالاو ًاصوصخ برعلا مهت يتلا ءازآلا نم ةفئاط باتكتلا اذه يفو
 امدحي « ًاصوصخ زيلكتالاو امونع نييبوروالا مهت ينلاو « امو

 مهميام ردقب ةسايسلا مهمهت ال نيذلا اما . ثحبلا نم اهناكم يف ءىراقلا

 . ثيتك امم مسقب مهةصصخ دقف « رافسالاو « بدالاو ملعلا

 ةقدقملا الا «ادقنوا ًافصو « ةسايسوا ناك ابدا « باتكلا يف سيلو
 اذااهسالو«بدالا ءوس نم ائيش ( يرعلا يف «درجتلا يف نال« ةدرح لا ريغ

 دالبلا ىلا تئِج يلا ءىراقلا ىسني الو . ةبرغلا يف دارّْملاو درجملا ناك

 يف تحس مث . ىنعمو ةقيقح درجتلا اهيف رثككي ةيصق ضرا نم ةيبرعلا
 ريغ ًانايحا نوسيلي الو ءاوهلا سانلا رعشتسي ثيح دنملا ضرا ضعب

 اميف ةقيقحلا يفخا ال يننكل و درحتلا تمئسف. رامغلاو سمشلا نم جيمس

 نم ًاثيش يرعلا ىلع كجاحتحا يف نا : لوقي ءىراقلاب يننأكو اهسيلأ
 <« معن . بنذلاب تفرتعا اذا ةرباكم دعي دقام يف هيلا رذتعاف . ءاهدلا

 ىلع نيدلا بابرا اهب هدني يتلا ةعانصلا كلت نم ءيش كلاذك هبفز

 ماودلا ىلع اهسراقو ؛ ماودلا
 00 انا

 ذزرطملا لبلبملا فو « ناولالاو قيحاسملا نم ريسلا يف ررضلا اهو
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 ةمدقم

 .٠ لمجا لبلبملا اهبوثيف يبف ةليمج ةدرجملا ةقيقطا تناك اذا ةءاسكلا نم

 لك يف ابنا الإ . نزحلاو ملالا ىلا ىعذا اهتنيذ يف يبف لود تناك اذا و

 هذه نمف . عيئشتلاو عيشتلا نم وندت الو « بصعتلا سلاجت ال لاح

 . درحتلا لك ةدرجم اهيس نا كل ةبحولا

 نم ريثك نأش « ةئطخم وا ةصقان نكامالا ضعب يف ءيحت دقو

 كرديو ىري ام لك يف صقنلا نال كلذ . ةيرشيلا ناكفالاو رومالا

 قيقدنلاو قيقحتلا يف تلذب دقف . هلك كردتسي ال أططاو « دوجوم

 ىفانت دهج عم رذع الو « يققاط

 امهم داضلاب نيقطانلا نم باتكلا علاطي نم لك نا نقيتم يلا ىلع

 ءادسقملا ديدلا ضعب همق دحين ابلهاو ةييرعلا هاليلا يف هماع نكي

 : لوقا ءاكريماو رصم يف وا اوناكايروس يف < ةصاخ ءايدالا يناوخالو

 ىلا « كرمأتلاو جنرفتلا هنع مدعيا ام ىلا اودومتف يعم اوس اولاعت

 اهايا انتسنا قئاقح ىلاو « ةيدقلا برعلا بادا يف ابلظ انس قئاقح

 « مهسفنا برعلا نم ىتح نوريثك الهي قئاقح ىلاو « ةبرغلاو مايالا

 . ةهوشم ةبوتلم جنرفالا ءاماع نع اهلقنن قئاقح ىلاو

 ىلاو « اهرقف ىلع ةسحع دالب ىلا اودومتف يعم اوحس اولاعت

 ناوخالا اهبا . اهبونذ ىلع ةسا ةرح ةما ىلاو « هتافآ ىلع ميرك بعُس

 برا هنأت نم (دنحا ًاحور ةيروسلا سرادملا رثكا يف نا ءابدالا

 ولو . ناسللا ريغ يف يىبرع وه ام لك نع نييئاشمللاو نييروسلا دعبي

 ٠ ةيبرعلا ةغللا بح مهيف لتقل - ناسللا نع كلذك ممدعبال عاطتسا

 لظن أ ٠ مثدالبو برعلا نيبو اننس ةماثلا عسوت ةسامس مويلا دالبلا يفو

 ؟ ةنس نيسمخ ةدم انك ثيح أعاد

 بحلا دلويام لهجلا نمو « لبجلا امأوت فوخلاو ضغبلا نا
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 حلفي اي يرعلا نع انداعبا يف ىعسلا يذلا حورلا نأو . باحعالاو

 انل تروص ىنلا ماهوالاو مايالا ثتددد دكنقؤ . ةهاعسم ف هللاءاش نا

 اهوالا ددبي باتكلا اذه نا ىسعو « ةيبنجالا ممالا يف هلك لامكلا
 . برعلا يف 3 عيعبلا » اذل تروص يلا

 م

 يناحيرلا نيما
 نائل : ةكيرفلا

 ١ سع#م ةنس لاوش 7« و 5١؟غ ةنس رايا ؟ا7 يف



 يلع نإ بنايسوح كلليا



 هد ودوس

 زاجحلا

 ةذفنقلا ًابونج « ندرالا قرش ةراماو ةيقعلا ًالامث دحم :

 هذو دحف قرش اما . رمح الا رحيبلا ايرغ ) ريسع لابحو

 . ةدبضاو ريغو اهملع فلتع

 . ودبلا نم مهرثك او فلا ةئمالث وحن

 . عبرم ليم فلا نيعبسو ةسمح وحن .

 . شيرفو نسح ووذو ( كلاملا تيبلا مهنمو ) ةلدابعلا :

 ةدح : رحببلا ىلعو . فئاطلاو ةئيدملاو ةكحم : لخادلا يف :

 . هجولاو عبليو

 . نولدبزو
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 رضحطاو ودنلا

 هاتر د كاملا مودق 3 ابق ةناطر ال ةيبرع - زاجحلا ف نوذلتلا

 كرتتلاو رضحلاةماعلاو لاقعلا  ةيبرعلا ةيطارقميدلا - هايحم ةقيقحو

 ةيرحلا ةنودخ - ودبلا - تالبقلاو تاماقملا ةبكرلاو ديلا ليمقت -

 - ودبلا اهمبفي تلا ةغللا - نينثالا نيب كلملا  لتاقملاو رجاتلا
 كاملا  اطريسما يف نويروسلا - مالسالاو برعلا  زيلكتالا
 . زاجحلا ىلا ,هوعدي

 اكلم تاباقو ةيبرعلا ةريزجلا هش يف أضرا ةرم لوال تئطو ( )4و

 هدوزا كروي ومن نم تثح . برعلا كول_م نم هريغ برعلا فرعام

 ءاحو «دئارألا هترسشن ىذلا هممر ىف هتروصت امم ددرتلا ضعب ىف يىفو

 ةمدخ يف يل ناقيدص هيدل اهمس> ةربشو ةروص هنهذ ىفو ةكم نم

 انعيتحا دقو . بيطخلا داؤف خيشلا و ىند نب طنطسق امه « هتلالح

 ةنيدملا ظفاح نا اهيف يقاشهد ىلوا تناكو. اهلا تلصو موي هدج يف

 .يلوصو ربخفتاهلاب كلملا ةلالج غلب فيصرلا ىلع ىناقالف لضفت يذلا

 يه زاجحلاف . امام بترعتسم هنكلو ! ةمركملا ةكم يف فئاحلا

 نوفتهي كانه سانلا . ولآ ولآ اهف عمست ال ىتلا ةديحولا ةيبرعلا دالبلا

 . أهمف ةثيلا ةناطرال ةسرع ةغلب نوثداحتيو

 . ةكم ىنطعا 4 زكرم

 . ةفاشه الو « فدوست الو؛ ءاطيا ال

 . ...كلملا ةلالجل لف . ريخ . ناويدلا .مكتي هدح ظفاحم«ي ةكم

 .٠ رمشأ .لل لواقع ءءث راح
 06 م.



 برعلا كولم

 ٠ ةرخابلا هذه يف ؟مودق دكأتي مل نديس : الئاق ظفاحلا ينماك مث

 . مولا ءيجي هنكلو . مكتاقالل لزني ل كلذل

 ان دسم : ل رقي لوسر ءاج فتاغلا ثيدح نم تاعاس ثالث دعبو

 رصقلا باي ىلا انعراسف عراشلا يف ةرايسلا توص انهمم مث دلملا لخد

 .اًٌماماعو هدج- نامعا نم رفن كانه عمتجا دق ناكو هتلالح مودق رظتنن

 رظان مث ؛ ةيجراخلا رظان ابنم جرخف ةمخف ةرايس بابلا ماما تفقو

 . نيسح كلملا مث « ددز ريمالا م 1 ةملاملا

 رك ذا الو . ريخلاب يالوم هللا يح 5 رع امالس ًاماسم كسفاع

 فطام ناك جردلا اندوعص ف انج ىبسنا الا ىننكلو . ينامح ةماك ةبأب

 . هيناح - ىلأ ريسال يددس ذخأيف

 ىلع فرشت ةليوط يهو « يناثلا قباطلا يف لابقتسالا ةهدر انلخد

 تيب « تيبلا شرف نع زاتع ام اهشرف يف سملو . ًالامثو ابرغ رحبلا

 «فشقتلا نم رصقلا يف وندتل ةطاسيلا نا . هيف تلزنا يذلا « ةفامضلا

 ةاطغملا نواودلاو « نارزيملا يسارك و « يداعلا داحسلا يف وديتف
 اهنأك « تابآلا نم ىتح ةيلاخلا ةيداعلا نارداو « نطقلا نم شامقب
 اهنكلو ... طقف بناجالا نيرئازلل ًاماركا ةيندملا نم ءيش ىلا لزانتت
 نيمداقلا صوصخلا ىلع قورت ىتلا اه رهاظم ضعب ْق ةببرعلا ةيطارقعدلا

 « ةلالجلا بحاص رهاظ ف ىرغا رهاظم كانهو . ةمكريمالا داللا نم

 . فيضلا همارك | يىفو « هسبل يفد “ هثيدح يف يأ

 روص نيياحالا ضعي ىف نوئسسحي مهتعانصب ممنأ نيدوصملا ةداع نم

 ودبي املق نسملا نم ءيْسش سانلا ضعب موسر يف ًاوفع ربظيو . سانلا
 ءانثا اكريماو ايوروا يف رشن يذلا نيسح كلملا مسر ام. مههوجو يف

 اهحزام دقو ةاشبلا نم هبحو يف ام لثمي الو « ههبشي ال ورف برحلا
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 نيسحج كلملا

 . ءانتعاو عنصت هب همف سملو فطللاب نورقملا لالخلا نمو « مغلا نم ٠ ء يش

 الجر همسر نم هنظا تنك كيلع تعمتجا يلا ةيناثلا تشهد تناك

 نا لجا .ثيدحلاو هنم هجولا مسرلا كلذبذكف . (ساق ًافاح ابوطق

 كوام نب هريغ يف لثم دهاش | يعيبط لالج ءايس نيسح كلملا اًبح يف
 «ورغالو .يبرغلا بيدأآلابتنرف ةبقرش ةيناحور ىلجتت هيف لب ٠ برعلا
 يف ةئس نيرشع ماقا دقو © لوسرلا ةلالس نم يمن' ينب نم وهو
 سالا نم نيرصنع فرذا هني دح يف 3 ههجو ىف نا. ةناتسالا

 يناثلاو «يوبن يقالخا لوالا « همسر يف بحعلل ايو اباغ امم ةسايكلاو

 ةل « هقبقد فنالا لدع « هيفاص مدالا قيفر وهف ىباستكا يعاّمجا

 . ةماوعلاسبليو لاقعلا عفري امدنع هناهب لايكتب ربظي حاضو عسبفد نيبج
 هلو ٠ ءافرز ةلاه اههب ف نيتيلسع نيتقدح نم عشي رون هيرظان يفو

 همصخ ةماستبا ريغ بولقال اهنم بذحا تفرع ام ةماستبا كلذ قوف

 . زيزعلا دبع ناطلسلا دوعس نا

 مصفا اليل داهسف ناف هلماثا اماو .هينيع يفروذلا نم فطلأف هتوص اما

 دقو . ليثالا ف رشلاو ةمورالا بيط ىلع باسنالا بتك يف ام قدصاو

 كناف. لالجلاو ةببالا رهاظم نم ةيراع امال يرظن يف نساحلا هذه تربك
 نم لاقع الول ًارفاسم ناك اذا برعل | خياشم دحا دحا نع كلملا زيت ال

 «نيُك ثرا لاقملا اذهو .هنم ًارارفصا فخا ةيفوك قوف رفص أ ريرحلا

 "ممتعا اذاو ٠ هيف كلملا جات لب2فيرشلا تسب لاقع ؛ يمن يب لاقع وهو

 هتمامع ةباؤذ الول ءاماعلا وأ ناعالا دحا نيبو هنمب ًاقرف ىرت الف كلملا

 اهدهاشي يتلا ةيطارقئدلا رهاظم نم ًاربظم ةفايقلا يف كاه . ءاضيبلا

 2 . ائارماو برعلا كولم لك يف حئاسلا

 ضعب "يفو تسلجف هنيمي ىلاراسا و ناويدلا نم ةيواز يفكلملا سلج
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 برعلا كولم

 لعنياساهرابك و هدج نابعا لخد مث . هترضح يف ردصتلا نم ءامحلا
 يف تهتناف . ديعسلا همودقي هنيثنبم « ربكالا ذقنملا « ةلالخلا بحاص

 . يهتني ما ةيبرعلا دالبلا يف كرتتلا

 « نيفتكم <« سدؤرلا نيّدطأطم « هدج برع « ةئيدملا برع .لخد

 «نيترم رخالاو؛«ةرم كلملا كد لقي مهنمدحأولا ناكف . نيعساح« نيتماص

 نم مهنمو < ربظلاو فككلا اهنم لبق نم مهنمو . تارم ثالث رخآلاو

 ضعب لبقيو كلذين ذأي هتلالج ناكو . ةمكلملا ةيكرلا ليقف كلذىلع داز

 نم ًاماقم عفرا مث نم اعئام هدي بحسي دقو . مههوحو يف نيرئازلا
 . نوندالا كلملا براقا مهو ةلدابعلا فارشالا يا « عيمجبا

 نيليقأا نم لكو . ةيدوبعلا يفو مارتحالا يف نذا تاجحرد ليبقتلا نا

 «لجا .ةآوس هق رعد نا نم لحم الو« هادعتي الف هماقم فرعي نيامقملاو

 «هدي هنع عم وا“ هنيبح يف كلملا هلبقي نمو كلملا ةبكر لبقي نم نيب نا
 برع ىلعىفخ اذاو ,سانلا نم دحا ىلع ىفخي الت اماقملا يف عساس أذوب
 .اهي نوثرتكت ال وا تايمسرلا هذه تو.بفي ال مهئالف «ودبلا ىلع«ةيدانلا

 (ىلع ود 8 يدانيو رصقلا ةذفاذ تحن فقدف للملا ىلا يرديلا هيدي

 يف لق ؛ءان رقلاو ءافتك الا ةحمل هتجمل « ةماكللا مي رص« سأ رلا دهاس وهو

 لبقي ام اْساب رضحلا نم ةيدومعلا ضورف لبقي لب . نيك رتتملا نيندمتملا
 بيذبتي رمأي الو «نيلاطلا يف ريغتي الو . ةيرملا ةنوشخ ودبلا نم ساه

 وهو يىوسلا ىكلملا كولسلا اذههنم كشهديا , كاذ فقتي وااذه

 . هيف ةدايسلا مثاعدبو هكلم روماب كلنمو ينه معا

 «نامزال نانثالاو . لتاقم ًابلاغ يودبلاو «رجات ةداعي رضحلا نا
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 نيسح كلملا
 ذخالا نم نكمتتل انامحا لوالا لذن و“ يلاثلا يطعنل لوالا نم ذخأتف
 1 ةميكشلا بعص « قلخطا نشخ يناثلا ناك اذا اهس الو « ءاطعلاو

 ةغل و رانيدلاةغل «نيدغَل ريغ مهفي ال يودبلاو .ةيقدنملا كلذقوف لمحبو

 دّشا دعاسو هحالس نم ىضمأ الس يف لثمتت ينلا ةوقلا ةغل لب« حالسلا

 ةل_ماعم يف ندي ال ظللا ءوسلف نيسح كلملا ةلالج اما . هدعاس نم
 ٠ رانيدلا ةغل يه ةدحاو ةغل ريغ مويلا ودبلا

 . نروقداص مهنكلو ءارقف نوجذاس لضافلا ةرضح اي ودبلا -
 . دوهعلا نوعرب مهو . نوقداص : لوقا

 الا .ممسف بيرلل باب هبف لب «رظنهتلالج مالك نم يناثلا فصنلا ْق

 يف ودبلا نوهيشي ال نيذلا زيلكتالا ةانق زمغ ذئدعب تماع ام دارا هنا
 .ةيلاتلاتالباقملا يف ًارارم عوضوملا اذهىلا داع دقو مهدوبعيفو مهتسابس
 اماق و «هركفيرصي اماقكزومرلاو زاغلالا ريثك ةسايسلا هثيذاحا يف هنا

 هفارطا عوضوملا نم سمل ىلو الا ةسلجلا يف هنكلو .هركذب هودع فارشي
 ىلوالاب فغُس وهو راعشالا ةياورو تايآلا ركذب ثحبلا نع ضاعتساو

 . ةيوق هنس ىلع لازت ال ةظفاح هلو

 هلوقب ام لك معدي هتلالح ناك و « مالسالاو برعلا يف مالكلا ناك

 مالسالا زعاب رعلا زعا نمد رعشلا نم تيبب وا فلرش ثددخ واةبآو

 لتاقي البيجنلا ةرضح اي مالسالا اوقرفت الو للا لبحي اعيمج اومصتعا
 نع اعافد :لوقا انئسفنا نع اعافد الا براحن ال هيلع ىدتعا نم ريغ

 امرسسلو ... ةعانقلاو ةاواسملاو قدصلاو ةطاسلا معي مالسالا . انسفنا

 اكريما ند اوءاح ول نويروسلا | ذمح .تامحمسملاب جاوزلا نم نيماسملا عنك

 انت ودعاسيف نودعسيو :لوقا .نودعسيو نورجاتي زاجحلا ين اوماقاو
 . « ةييرعلا ةدحولا زيزعتو يبرعلا كلملا دسشت يف
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 برعلا كولم

 تايحتو كرويوين يف يل ناوخا مالس هتلالج ىلا تعفر دق تنكو

 ٠ رصف يف نيب رعتسملاو برعلا ضعب

 نم متثِج دقف . نم اهريكتو ةرايزلا هذه ىلع مك ركشن نحن

 اهنسبةريقذ ةرخأتم دالب ىلا ؛ اهممظعاو : لوقا « اهمظعاو دالبلا يصاقا

 ( متعمس .بلقلا ةوعد نوبلت لج منكلو . ةليوط لحارم ةداضحلا نيدو

 . لصالا ىلا ةايوط ةرجه دعب متدع . ريمضلا توص ببجنلا ةرضح اب

 ٠ . ميف هللا كراب

 اهديعيف ةياكلا هدنع عيضت توفخ يسقمدلا نيسح كامل توص يف

 . ملكتي كلذك  بيجنلا ةرضح اي لوقا  انكمم ًاتيثم

 يف ليثاّلا لثم مهو نيواودلا ىلع نبسلاج اهرابك و هدج نامعا ناكو

 اوضهنمث.عوشخلاو توكسلا ريغ مهلاح نع حصفي ال نييحسملا دياعم

 ىلع تضونف . نيماسم اهولمق امك نيعدوم ةلالجلا دي اوليقو « نينذأتسم

 راذتع الاو« لاق مث . يناكم ىلا تدعف. سلجا نا ًافطلت هتلالج راشأف مهرثا

 ام ريغ دالبلا هذه يف انتامح نا : حيحصق ميحص « همالكو هثوص يف

 بحلا ريغ اهب عفشي ال اندنع شيعلا ةنوشخو « زيزعلا اهيا اب تفلأ

 ليمبا لزانتلا تركذف نادملا اذه يف هيرابا نا تلواحف ... ةريغلاو

 لب ينمحفاو « هدي نم ةراشاب ينتكسأف . ينلباقيل ةكم نم هئيجم يف
 عطق نم يقال اخسرف مطقنالا : لاقذا ء ايعو الجخ يفداز
 ٠ انترايز يفراظخالا مشحتو راحبلا



 نيسح كلملا

 نابجا رظانلا - ظيغلا ءاود  زيلكتالا - تايجاولاو دماحما لدانتلا

 نم دقعا - ناويحلا مع يف سرد  بضلا - تابابدلاو تارسثلا -

 حصفا  هتكوحضا - كلملا ماقتنا  ارتاكنا لصتق - بضلا بنذ
 ةسامسلا يف ديقعتلا  يمشاملا ناوبدلا زاغلا  ءالجلا فطلاو نيئدحلا

 يكلا - بطلا - دعس ونب - شيرق نم قابلا - ةرحاس ةيصخش -

 بيبطلا يح ل © كهرب يقف ند بيبط ةطساؤب هللا كيفشد دقو 0 5

 . جالعلا - ةكم نم

 ناك 0 دماخلا ُق لدابت ل أدم دقتعمل امسح كلاملا نا

 رما دقإ ناهأ رب اذ ىلع ن ,دلا نم هدنعو . عاتجالا 42 وا ةسامسلا ف

 وه اذه .ةنحاب كلذ ةلياقم ف اندعوو“ ةاكزلا ةيدأتو ةالصلاو موصلاب هللا

 انهقاف لاتقلاب ًأدبع انم زيلكتالا دخا دقو . تايجاولاو دماحملاب لدامتلا

 مهنكلو ؛ ةيبرغلا ةدحولاو لالقتسالاب ًادبع انل اوعطقو « دبعلا ىلع

 ٠ دوبعلا اوضقن فساللابو

 دحا يدانيف معلاو قنحلا هيلع ذوحتس زيلكنالا هتلالح رك ذي امدنع

 حرشني ةءزفم واةيلستلل ةلمح هل ريد دقن وكي و« ىم رضا رظانلا«هراظن

 بيرغ نم ىئاتلا عي رس )م بصملا فيعض ىمرضحلا رظانلاو .٠ هردص امل

 ىف تافاحزلاو تارشحلا نم فوك كب كش ) تاوصالاو تاكرخلا

 نراويدلا يف لوالا نابْطا  نايخ وه ةحرص ةءاكبو . تاهدامملا

 , نايج هتاالح ىأر ىف رعاش لك ذا . رعاشلا رظانلا رهف ىلاثلا نا« يملافلا

 تاسايسلا« عبعي» الو «تالامخلا الو تاوصالا الف نيسح كلملا ام

 مو .تائحلا تياث سأل ديدُشل هنأ لاخرلا ف ًاينع دعب ام همف ثدخح

 ثيبأث هبف وطو هرضق ىلع مهلبانق عمت تناك ةيعكلاو ةكم كارتالا بفرض
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 برعملا كولم

 اهب فغس هنا تماع دقف ٠ ساتثلا - ورتل نا انحأ ايم دخت و اهلا

 هن :ال 2« هتلالل ةصاخ ةدئاف اممف نوكم دقو . اع مجاداعو اهفالخا سردبو

 ريكالا مغلا حبذتو « ةيكلملا مومهلا هديت يمرضملا ' ظانلا ةدعاسم

 . زيلكن الا ركذ درج هالوتي يذلا

 يثرب يتلا تافاحزلاو تارشحلا لثم هرظن يف ميق كارتالا اما . يلايي.ال

 اذاف هيلا تعرسأف . ك.غري اندمس:لوقي ةلمل تاد هديمع نوسأ ينءاج

 يف ةيوهالاو لبالا نع ةعاش انثدح نا دعبو . كانه ايناطيرب لصنقب

 ؟بضلا زيزعلا اهيا فرعتا : الئاق يتلأس « مهتاداعو ودبلا نعو «زاجحلا

 هنع تيتكاذاىت> بضلا كيرتس:لاقف . يالوم اي طقف بتكلا يف: تلقف

 . بضلا تاهديبعلا نم دبع رضحف فك ىلع افك برضو. فصولا نسحت
 رطخ ام هلابب رطش دق نأك © "ىلا رظني ناكو لصنقلا ىلا ترظن

 ةيكللملا ةسالا هذه نم باجعالاو شهدلا اهيف ةماستيا انلداتف « لابي

 ناويملاو يعيبطلا خيراتلا يف ًاذاتسا هتلالج اهيف راص يتلا

 هعضوو هنم كلملا هذخأف ءابرحلاب هيبش ناويح هديبو دبعلا لخد

 . ينسبو هئيب ناويدلا ىلع

 كلذ لاق . بضلا بنذ اذهو ©« ببضلا لضاقلا ةرضح اي اذه
 . قداص لثملا نا ىرت « بضلا بذذ نم دقعأ » . هدس هتبرب وهو

 . هعردو هفسس وه هشذو

 همالك . تمحرتف . هنيعب وه هنظاو ءابرحلا هيشي هنا : لصنقلا لاق
 . بنذلا يف نبلا قرفلاو « بضلا ريغ ءاب را « لاقف كلملا ةلالخل

 دخأف «بضلا نم اندو ضبنف هصحفاو مدقت نأ لصنقلا ىلا موا مث
 لصنقلا هج ويف تديف .!هيلع طغضو ىوشلا بنذلا ىلع امعضو و هديد كللملا
 ةرضحاي ريغص بض اذه_ثيدحلا فئأتساو «هتلالج كحضف ملالا م ”الع

 ل



 نيسح كاملا

 . ةسايسلا بض هنأك  عابلا نع هلوط ديزي ام هنم تيأر دقو « لصنقلا

 همصخ لقي دقف؛ىمدا هب برض اذا « ههسح فصن وه ىرت ا بنذلاو

 . ىجريريخالو ىقتي هيف رش الف ريغصلا اذهاما . نيتي رغب : لوقا . نيتي ضب
 ٠ يمرضحلا رظانلا مودقب ءيبني بجاحلا كاذ ذا لخد
 يراوي وهو ( بذلا يف يا ) ريخ هسف « ىلب ىلب : كلملا لاقف

 0. هلح تخ ناوحلا

 بب رقسلجيىلا كلملا راشأف؛ىم رضا رظانلا لايقالا بحاص لخد

 «لابلا ءىداه اهيحاصو «ةلالملا دب هيلا تدنم ىتح هأوبتي داك اهو . هئم

 لفط ةحرص حاصو رصف . نيكسملا رظاخلا جرح يف هتعضو«بضلا اهفو

 بجاحلاب مدطصاو « بايلا اهبف باج ةيثو ناويدلا ىلع بثوو؛بوعرم

 انيفو ©« ناسبصلا كحض انأك انكحضو «ىقلتس داكو كللملا هقبقف . كانه

 ءافخال واح ناك دقو « هتداعىلع ًافتكتم لا ناك يذلا رعاشلا رظانلا

 انماتكف هتنثو و يه رضحلا ةحبص نك و . بدأتلا اهدسق ةماستبا ىفهرورس

 هتلالح نا الا. كولمملادبعلاو رعاشلاو ْكلملا ةحمبب ة رففاع واسنف دومقلا

 تنا كل قحال : اوم ر عاشلا بطاخف ةنازرلا ىلا باث نم لوا ناك

 رظانلاو. لما لقالا يف وا ةرئاطاا بكرت ىتح كل ىتح ال . كحضلاب
 يضل ةيحلا نم يمرضحلا هليمز فوخ نينثالا بوك ر فاخم رعاشلا

 : لصنقلا يل لاق ةلمللا كلت كاملا ساجب نم انجرخ امدنع

 فاطر يتسم عصنأ ايس 1 عوضوم ريغ فهو هتلالج عم اهت.ضق ةعاس

 دندعي تاع ينككو ٠ ل ا يف ًاروح هلثم نم كلذ تننظف . ءاسلجلا

 فشك و يمشاملا ناويدلا زاغلا كف نم هدح يف يناطيربلا ليك ولا هيساقي ام

 ةوقلا نم ه:لالجل م كانه يماقا ء ءانثا يسفند تربخو . هزومر نع راثسلا

 ةطقن لود فوطد وه لف . ماهمالاو ةير وتلا يف ةعاربلاو « ديقعتلا يف

 (*) ١ برعلا كولم

 نو



 برعلا كوام

 نيباحالا ضعب يف ًارارطا اهتم ونيف .اهسمابالو ةيعكلا اهنأك تارم عسس
 نم هارتعا دقو« ًايرايم ردع وهز( ةسلحو ق ًاعرسم ًاءاقنم اهلع دعب م

 فقيو ًاديعب !هافسأاو « هاريف ةلالطا بحاص نم وه نا ىريل تفلتسف
 .قطنلا يف اهلثمتوكتسلا يف ةييصملاو .لوقي ام يردي ال اتوبيم الجخ

 هت وكس نظأ تكس اذاو . نيلماولا نم ناك يال وم تعيش : لاق |ذاق

 ضماوغ نم جرفلا رظتنيو نينثالا نم (صلخت هسأرب زببف . اناجهتسا

 هيدب يف رسلا ىلا لوقعي تلمف ةفيطالا يال وم ةراشا ىنتلاتسا املاطو

 هلماثا نم لبسي سطانغملا نه ضيف يف دو>سملاك تنك و « هيرظا يفو

 دنع « ابلك ةمكحلا امو « قئاقللا اهو « ةسامسلا امو . هتارظن نمو

 . ممالا تاليعزخو سانلا تاقشقش كيسني رحس

 ) ةيسامسلا ضمارغلاو « ةيمئاملا ةلالخلا بحاص يالوا نا )6 لوعا

 نم سحأ اذا اعابشسا 4ةيدب طسبب . نانماو لقعلا كنم كيت تارظنو

 ٠ ًاياوج كم عقوت اذا افطلت ةهردص ىلا امهمضيو 0 ك.ديفا هنأ هةسفن

 ريغيو . ًارابدا وا ًاروتف كنم ىأر اذا هتمامع كرمي وا هلاقع جلاعيو
 هدصاقمو هناعم كءبت اذاهف .لاملا كبف سجوا اذا ناويدلا ىلع هتسلج

 ! ًادسجم لالطلا رحسلا كماما وهو
 ال ًالاؤس هلأساف اهدقعي وا هتويح كفي امدنع ةصرفلا منتْغا تنك

 : هلجا نم ةحايسلا يفو ملعلا بح يف رذعلاتلعفل ًاسمتلم عوضولملاب هل ةقالع

 : ماسقا ةثالث هوفاالا ةسمخ برق شيرق نم يقاملا زيزعلا اهيا معن

 نيد و مهتم لازيالو . فئاطلا شد رفو“ سيمتغلا شرقت“ ديضاعالا شيرق
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 نيسح كلملا

 نيذلا مهو (« دعس ونياها... فطغلاو سلا نم ريثك ةيوبنلا ةلالسلا

 ةحارجلا لها نسحب تسب مهيف و «فئاطلا برق مهتريدف « يزلا اوعضرا

 ىملا نا بيجنلا ةرضح اي ملعت له ... ضعب نع مهضعب اه وثراوتيو

 . ىلاب اتووادب نوحارجلا دعس وني ؟ كلاب ىوادت
 ىحلاب ةرم ضرم هنا ذا هسفن يف مهتقيرط حان نع هتلالج فشكو

 يورد اسي شل دنيا دز قدح «نييكلا رثا يناراف ىوتكاو
 لصتت مسطا يف نكاما نو رات مهف .٠ ىكلا ناكم يف رسلا -

 نوك رثي ال كلذل . ضرملا عضوم دنع 000 يوتنت يتلا باصعالاب
 ًالاح هنومتخم لب « مهريغ لعفي اي «ديدصلا هنم جرخبلا ًاحوتفم ىلا
 . هلع هنورذي « معلما نم ءيشب : لوقا « مململا نم ءيشب

 هتربخأف اهنعيناأسف لا ىلع لدتيدي يف ةكرحل هتلالج هبتنا دق ناكو

 لصو موي دعدو . دعس قي نم بيبط ةطساوب هللا كمفشي دقو : لاقف

 «طقف تالاؤس ةثالث ىنلأسف ىنيوادد هتلالج رماب ءاج . ةكم نم بيبطلا
 نيس ٠ يلا كيفني ال : ل اة مث« ايبط ًاصحف ش دملاو ينصحفي ل و

 < موي لك تارم ثالث نهداو هسف هجزم|و هقد موثلا ذخو نمسلا

 فرصناو عدوو اذه لاق . ريخلاب يفرك ذّدو ىلاعت هللا نذاب ىفشتسو

 ريخاب «كولملا سيبطايو رعابالا يعار انكبرعلا اخأ ايكرك ذا ينا اهو

 كاذو«كيف ةطاسبلا كلت ماد ركذأسو .ءابطالا نم يقايح يف هتلباق نم
 5 ذأسو ٠ كتاك رحو كتحهو كت وص يف ةمظعلا كلتو «كيرظان يف رونلا
 نويئاصخالا لعفي ام اهلك ك تاحالع لصا وه ام يل فصت مل كنا كلذك

 ءاكتملاربكا تنكتف « هللا كجالع عم تك رشا لب . ةندمتملا نادابلا يف
 ينال كولملا بيبط ايو رعابالا ىعار اب ماد َّك رك ذأس . ءايطالا قدصأو

 . ءاود عجنلاو جالع ريخ يرمعل اذهو « يمال[ ىسنا كتر كذ اهلك



 برعلا كوام

 ونيو جاجحلا - نيسح كلملا ةقيرطو حالصالا يف قيفرلا نوع ةقيرط
 رهاطلل قم ف ءاملا ينق - ةئبوالا - ةيندعملا ةسدقملا هأنملا م مرهز

 - بوركحملا ىلع ءاضقلا -  رضت ال ةيفنطاو - رهاط ءيش لك

 يف يحصلا رجدملا 3-3 ماعلا ةحيصلا ” ا رب رقت 5-3 ةكم قف ىفشتساا

 ةيمطلا ةكعنلا - تارمق رع 3 روطلا رجع ب لعدم يلا ةرازج

 2-3 ةيزاححلا ةيزيلكتالا ةدهامملا قرشألا 3 ةيحصأا رجالا صحفل

 ب ةيكللملا ' ىقيسوملا ةقوح 35 ءاليتسالا بايساو ةحصلا بايسا

 8 هنل الح نم باتك ممم ابح الصا ف كلملا ةقدرط

 ريهشلاه م ةقيرط نعت ديم فاتت حالصالا يف ةقيرط نيسحلا ةلالط نا

 نم ءيش اهيف نسل وا « ةيقد ابهمف ديلاقت ىلع ظفاح اذا كلملا ةلالح اما

 . ااطبا وأ اهحالصا يف بيلاسالا فطلا ذختيو ًاثداه ىعسي « ريخا

 مهناعأ ةدشل «داهلا نم جاجملا صعب نأ العم ةينجيعلا جيلا رهاظم نم

 رئملا مف ىلع ديدخلا 2 كش عضوب رمأ هدكلو « نئيدلا ف ولغ اذه

 . ني دبشتسملا ىلع -نميلا لها ةغل يف ةبترقملا-ةريصقلا قيرطلا اهب عطقف

 - جيححلال عابتل يفانقلايف مزمز هايم عضوب نذأيف نيدلاب جاجحلا كاوا

 ليدس ْق رهُيتستا « رممكست ل ركشت ةيعزإ اهلا إ ّعم يفدعمو سدقم ءام

 . ام قلمتملا رمالا ضعب هتلالج رشاب دقو . ةماعلا ةحصلا

 ىفاملايف جسيجحا] ةم زالم تناك ةئيوالاو ضارمأالا نا ركشي نم سمأ

 نإ



 نيسح كلملا

 كردا دقو .ابملاو اهنم قيرطلا يف وا ةسدقملا نك امالا يف ناك نا

 ةفوشكم ىنم يف ءاملا ينفق نا . بيسلا فشتك او كلذ نيسح كلملا

 « مملجراب هنوسو ددمهو4<ب ور كملا مهمهي ال جيلا تاج ف مثو جاححلاو

 .رهاط ءيق لك رهاطلل . هلع نوضقيو هنوبرش مث خاسوالاب هنومحريو

 .ةراهطلاب رضت الةمفنحلا نا الا لوقلا اذه لوقي كلذك نيسح كلملاو

 نمو ..للحم ةينيدلا دئاقعلا سمي ام هيف سيلو جاجحلا ةحار هيف ام لكو

 لبسا ةيفنحلا ةطساوب برشلا نا اهجراخ وا ةكم ىف ركني يذلا اذ

 . امص وأ ع هنم

 ىطغتناب رمأف «هايملادجو جاجا نع بحح نا ىلع ةينلا.كلملا دقع
 اكو .اهنم جاحملا برشيل تايفنحلاو لطاسقلا عضوت مث ىنم يف ينقلا

 تال الابأ زب ١١ةكميف ىفشتسم سسأ مث . داك وا بوركملا ىلع ىضق

 ةحفاكمو ةئيوالا لاصئتسا يف ةفيرشلا هيعاسم مهتتمل ةنفلا تاودالاو

 . ءيش لك لبق برعلا ةحصو جاجحلا ةمالس يغبيل هنا . ضارمالا

 هب كلملا رختفي يحص رجح هدج هايم يف دعس ىبا ةريزح يف كانهو
 يي

 يف ماعلا ةحصلا ريدم بئان ييسحلا دم روتكدلا "يلا هب ثعب ريرقت يف ءاح )١(

 توتحا نأش تاذ ماسقا ةعبرا هيف انلمجف ىفشتسملا قاطن عيسوت يف انذخا : ةكم

 ضي رمتل مسقو . ةطرشلا دارفاو دونجلا ضيرمتل ابنه مسق . ًاريرس نيميراو ةّنم ىلع

 ىفثشتسملا صتخا دقو . لافطالا ضيرمتل مسقو . ءاسنلا ضيرمتل مقو . يلاهالا

 ةثالثل الخ يف ىفشتسلا ىلا اورضح نيذلا ددع امأ . نيجاتحلا ءارقفلا ضيرمتل يلهالا

 : ىلي اى وبف تضم ربشا

 ةنياعملا مسرب ”عغ6

 ىفشتساا يف ةحلاعملا مسرب 6 سايل 6

 حورقلا ريمغت *911

 تامفولا 01

 ةيحارح تايلمحم هلاكأ
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 ب رعلا كاولم

 : الئاق زيلكتالا رظن هيلا تفليو

 لماك 0 رويخ اذهو ناردق 0 روطلا روك نم ةدب اغلا اهو ب

 الو جاجملا هيف ملظي ال و ) ءاحرالاو اياوولا فيظن ؛ ' ءازجالا

 مودحص ىلع نوراغت مكنظن الو « اننا وخاو انوانيأ م | نون 8

 .٠ امم رثك | مهتحادو

 فينو ةئم دكموي اهيف ناكو ةريزجلا كلتىلا كلملا ةلالج تقفار دق

 «بارتلا مث ةءكلللا لجرلاو ةيكرلاو ةياو ملا اوليقو مههوجو اهمامأ

 ىلعو 6 نيمادخلا ناآو٠ ليلق ءاملا نأ تملع دقو . ىوكشلاب اوأدب مث

 ناو « ةيلاغ هنائاو ءيدر ماعطلا ناو 4 4 تورجاتي «يز لحر مهسأر

 جاجحلا | هيف مقن ي لا ت وديلا اما . اهنثدع ف لا ةلفقم ريبطتلا ةف رغ

 .ماودلا ىلع ءاوهلا اهيف بعلي ؛ ةيواخ ةيلاخ اهنال ةفمظن يبف مايا ةثالث
 ' ةديحولا يزاحملا يحصلا رحيما ةلممضف يرمعأ هذهو

 ةيحصلا رجالا صحفل ةيبطلا ةئعبلا ربخ ةدجيف تنك موي انملا ىهتنا

 ةلالح ىلع تحرتفاف ١ صو ىلا ثلصو لف ديمو تناكو 2 قرشلا يف

 كلذ دعت كردت هلعل لوس يبا ةريزح ف رححما صحعفأ اهوعدب نأ كلملا

 ةيجرالا رظان رمأو تدصق ام ريغ يحارتقا يف أرقف هيف صقنلا صعب

 ةثعبلا وع دين ايه رم أي ةرهاقلا يف يعشاملا دمتعملا ىلا يقرب أبنب ًالاح ثعبي نا
 ةحصلاو ريبطتلا بايسا صحفو ةدو ُُق يحصأأ رجلا ةرايزا ةروك ذملا

 . ًاريبطت ءاوملاو سمشلا ريغب دقتعي هتلالج نا نظا الو , هيف
 روطلا ِف جاحيملا نم نوذخأبي , سانلا عمط بيحنلا ة هرضح ا ا لمأت 38

 دمكلاذق وف نوغبدو «نارءقيف امتار نوداخ يو ديب امأث ريهطت بتار

 اذهو 8 انناوخاو انث ائيا جاجحلا ىلع ةدأمس /ا م هل متتل لوس يبا ىلا مهب ب ددأ
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 . ليحتسم : لوقا « ليحتسم
 ةءاج يلا ةدهامملا كلت « زيلكتالا نيبو هئدب ةدهاعملا دوني نم نا

 نا «اهضفرف ١48١ ةنس ءاتش ىف اشاب دادحو سنرول لئركلا اهب

 ْق مف نوكي ال دقو ٠ جاجا ىلع ةرطمسلا نم رثك |و ممايطا صضعب

 نوؤش يف مياخدتل ةثيدحلا موبيلاسا نا الا . ىشُحي ضرغ نيرمالا

 راهحيات دقو © ةيحصلا بايسالا لمشت اهملع موتدايس طسو دالبلا

 . ام انامحا

 رحم ىلا رظنلاب ةديفملا ريغ تادايزلا نم لوس يبا رجم نا لاقي قطاو

 كلملارمأ اذاف. هنم بونلا يف نارمق رححيو رمحالارحبلا لاعش يف روطلا
 زيزعتل 4هد زيلكنالا عرذتب يذلا يمه ولا ةحصلا باب لفقي دعس يلا لاففاي

 ف هلاطيا يرحلاب وأ دعس يبا حالصأ ىلا لصوتي دقو . اهب عفتنمف

 .اهركذمدقت يتلا نارمعلاو حالصالا يف ةصوصحملا هتقيرط ىلع لبقتسملا

 !ةيكلم ىقسسوم ةقوح ةكمىف نا: اهنم رغنآ لاثم ءىراقلا ىلاو

 تارمثالثرصقلا ماما برضت يهو ,ةسدقملا ةيعشاملا ديلاقّثلا نم اهرما

 ,رنيئيدسف

 هجرخت داك لب «تارملا ثالثلا يفعض موي لك هتلالح جعزتو موي لك

 ء«اهررض ىلع اهمارثحا يغذي دملاقتلا اهنكلو . هيوثو ةمكحلا بوث نم

 ال اهاجر نا ةقوطا هذه ديلاقت نمو . نسحا يه ىتلاب اهتاوادم مث

 دحإ تومي اهدنعو . ةابحلا ةدم اهمف نوم دخمف نولدمد الو نولزعي'

 ةمكحلاو ةلالجلا بحاص ةقيرط كاهو . هفاخي نم كلملا نيعي اهدارفا
 . اهاصئتساو ةبكنلا هذهل دح عضو يف
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 برمعلا كولم

 تامو . هل ًافلخ نيعي ملف فدلا ( بحاص ) يعار نيتنس ذنم تام

 ؟ًارمز تصقن اذا ررضلا امو؛كلملا لاقف نيدامزلا دحا :ةيضاملا ةنسلا يف

 لبث ارزع و هللأ نوعب هناو. ”ايظع كاملا رو ردس ناكف لبطلا ي عار تام م

 ١. ماك ةقو ا نم ًايردت صلختيل

 اذا مهنا الا؟ داشرالاو ملعلا نيبلاط ةكحم نوئدجي نوحلصملا نبا

 مهخظا الو (١ ادد مث راسم 5 توزواحتب الف يلم نمو ىلا اوناك

 تان امن رثكا مهيعس ءازج نولاثد

 ةماه لاغشال ةكم ىلا داع ةدح ف ناعوسا هداالج ماقا نا دعب

 يا 6 هتيساحو بيطخلا دأ وو فه خيشلا ر ءاشلا هربزو هلم نس يعم لظو

 لطخالاو يناميدلا ةغدانل او سبق ءىرما نم ةفل ٌقا'«داؤف خسشلا ةم ةشساح

 عدي الق ساطر قلاو ساكلا يع ار يا نيطن طس 0 خيشلا ند يبنتملاو

 8 ت او رعشلا نم ةلكاو أ توفت ةصرف

 ملأ هيف ركشا اباتك هتلالج ىلا تيتكف (ييثك تودغ كلذ عمو
 ةرايز ينمرحن نرا هرطضي مقع ديلقت نم دشالا ريخالا ملالاو قارفلا

 32 باث .#] سأر ْف ْس املا هعيقوتو | ردتعي يلا بدكف . ىرقلا ما

 5 هتلالح بك . رعشلا ْف لق 8 ام هم مصب ال انمع ًاقيطل ًارذع

 مرتح لا :يزيزع
 قوشلا لمانأب .مارتحالا ليزح>و مالسلا كترضح يئادها دعت )

 هثداسم هتودحا امو هب ىحا_ مثبا ردقير ؛ ك.سقر تيقلت

 مكحصلخغو ةدملا هده هدج ِق مككاقب نم يلبجخ ناك « ةعركلا

 فلاو ديدشتلا مث حتفااب ءادح : يوخلا توقايل نادابلا مجعم باتك يف )١(
 بدنج ويأ لاق الح مو هلأ هتوهحسلا ةدجو 1كم نيب لغو نصح هيف يدأو ةدودمت

 : يدنا

 اصاعف ليثالا مام متدروأو اشخلاو ءادج ند اه مهضمشب
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 نيسح كالملا

 « كمئارك و كلئاضف نم هتدافتساو هتاذل نامرح هسفن ىلع ىنج

 ةحد الأ هدحأ ال نام رحلا اذه يايسا ةرورض تيسح امهم ناف

 . ناب لك نع ىنغي ام ابك رادمو كتالاك ىفف لاح لك ىلعو . ىلع

 كلذ ثوبهم ام ل سلو 5 كلذ ىدعمش ف وه ام لك طيح عيستم اهمو

 اهيعاودو اهبابسا ناب يداقتعا الا يسفن ىلع اهب مككحا يتلا ةيذرلا

 تاف ام يفالتب "ىلع نمو كظفحي للاو . مكلئاضف اهل "تهت ام يه

 ظ « ٠ يزيزع

 . هب ىنيضارب بضلا هعمو ىنعدولل ةكيم نم عوبسأ دعمت ةتلالح داع

 . اناولسو ةهوضر هسلحم ىفكو

١ 



 ب رعلا كوام

 ةمككطاو ةوادنلا ف لسصات

 ف دست - ديدقخلا يوديلا 3- ةيدها -_-- باقلالا - كولاا ةفاصض

 بنطلا 3-3-3 حراسلا فيضلا 3 ةياخاو » ةوذلا 2 قوقح - ةوادملا

 نوما زا  وديلا دنع ةمكاحملا  داجتتسالا - بنجلا قيفر - حباسلا

 . هتامرو زاجطا لسع يبارعالا ةليحح - اهريغ دلو مرت ال ىلا

 - ةالصلا يدان ديما ديع ناطلسلا ةدابشو سابع يويدخلا ةداهش
 نح يان يهورلا نيالا لال>  ةعبسلا هؤاضعا - ثالثلا هتاباغ

 . باغلا ىلا

 كناف تسملا برو فضلا نيب ةلص ىلا ةيداعلا ةفايضلا يف ةحاح ال

 لوسرالو « ءاشت ام ىدتت وأ بلطتو « هضفرت وا كل مدقي ام لبقت

 ةيكلملا ةفايضلا يف اما . قوذلاو بدالا لوسر ريغ كفضم نيبو كنب

 ائيُش ضفرن نا زوحي ال هنا يه اهيف ىلوالا ةدعاقلاو . كلذ ريغ رمالاف

 . كيلع هب معني وأ كيلا ىدهب

 لثم مث « ةنوشخلاو ةواديلا نم مهيف نظي ام ىلع « برعلا كولمو

 قوف © نوئيعد مث كلذل . كءتربف فيضلا نوهدابي ال مهنا يف كواملا رثاس

 نوكيو« ًاريممو ًاقفر هل نوكسف هع مقب الحر )م هتمدُخ نوب دند نم

 . تاحيعزملا كرادت هيف ام ىلا هيشيو تايغبلا ىقح آلوسر هلمنو معلم

 ف ءاحف 6 لوسرلا ريمسلا قيفرلا اذه ىف نيطنطسق يقر دص ناك

 ةكحيرفلا مايا هترك ذف 2« باقلالاب ينثدحي يلوصو دعب ثلاثلا مويلا

 ىلثم ةنس نيرشع اكريما يف ميقي نمو : تلق مث  يداولا يف ةلزعلاو

 ىقيدص رمأ نم ناك اب ينربخا دقو . عوضوملا يف هيأر ريغي ال

 ًافرث ضفرا نا لثم رطغا ال نأ ىسعو : تلقف « ىلبق سيك رس

 تر



 . املولح لبق ةمعنلا كرادت . نيطئطسق اب كدي يف يرما نا . ايعئام
 . اهنم ىنئيحي ام لك لبقا : تلقف ؟ ايادهلاو : لاقف

 ةوسك "يلا لمحي كلما ةلالج ديبع نم دبع يلاتلا مولا يف ءاجو
 . ةعكلا راتس .نم-بهذلاب ةشكرزم ةعطقو ؛« انكم ًارحاشو ةميرع

 كسان يناحيرلا اذه : هتلالجل لئاقلا « نيمالا لوسرلا « نيطنطسق رد هلل

 نم ةعطق نا ةقيقملا يفو . باقلالا هب قيلت الو ةسدقملا راثآلا هب قيلت

 . نيبرقملا ريغ اهزوحم ال قالعالا نم ىلع يه ةيعكلا راتس

 «بهذلالاقع مث «ةءابعلا مث « نادرالا تاذ ةيودبلا صيمقلا تسدل

 هذهيف ىن آر اهاف . ةلالطا بحاص ركشا اوت تحرو ردنا, تقطنمو

 .ينابقو هردص,لا ينمضو ! ينيع اي يبيبح اب :(فتاه هيعارذ طسب هروصلا
 ليدنملا ناكم ىلا تردابف « ينبع يشغ ءيشب رثأتلا ةدش نم تسسحأف
 « يندرب عمدلا تحسمف « هيف بيلا ىتح تدجو اف « ديدجلا يبو نم

 . نآلا يودب كنا ًاقح : لاقو هتلالح كحضف
 راحتلا ضءبو اسن رف لصتق ءادأ مث مث .ةس ايسلا ىف ثدحتن انسلحو

 ذيماتلا ديدجلا يودبلا اذهل ًاماركا - ودبلا ىلا هتلالح لقتناف نيمّلسم

 . ةوخعاو ةياملا قوقح يف انثدحو  ةواديلا يف

 "0 هيباسلا بئطلاو "'مراسلا فضلا :ةياهلاو ةوا ق وقح مه ةثالث -_

 لوا هفيضي «ةريد» وا ادلب حراسلا فيضلا لخد اذاو'بنطا قيفرو

 ليي هنال - ةيمدج - ًاميح ظفلت فاقلاو ( ةيمدق زاجحلا يف رجتخلا ىعدي ()

 . بنا ىلع لمحي هنال ةيبنج نميلا يف ىعديو مادق نه
 1 . يضم يف ناك نم (؟)

 ءيشلاةيمست بابزم وهو « رهشلا تيب بنطلاب داريو . أدجاتسم ةريدلا لخد نم 0

 . رقم الو هل تبب ال احئاس احياس ناك ناو هيحاص ثيبلاب داريو . هئم هزحب

 . رفسلا قيفر يا (غ)

 د



 برعلا كولم

 هزواححت اذاف . لوالا قملا لوقا .ةهاضلا يف لوالا قملا هل . هب رف تيب

 نا لبق 9 اندمد بدر لا رهاب رأ الا بل اطيف ف ةناها اهدعب هراح ىلا حراسلا

 ..راقتحالا نيعب هنلا رظنن ىق لا اذه تاطي ال ناك اذاو 1 - رك

 نا دعب ةعاسةرشع قت ةدم هيمح نا هيلعءزيزعلا اهيا ًاحراس فاضا نمو

 ةسمخ ىلا داحنتسالا برعلا عقرب . دودج اهل معت ؛ داحنتسالاو . لك رب

 برعلا نيب قرف الو . دحنتسمل هيف قح الف كلذ ءارو امو طقف دادحا

 . نيتامحي أ دمج فاذا فيرشلاةامح . صاصقلا يف الا ليبقلا اذهنم فارشالاو
 مهلكب رعلا كك ولم مويلا تحابمرتحي ديلاقتو ةمكاحلايف قئارط ودبللو

 ديلاقت نمو . ةمعرشلا ماكحالل عوضخملا ىلا مهلا وحا لك يف مم ورطضي الف
 اما . هيلا تعفر اذا ةموصخ يف محي نا يبارعا لك ىلع نا الثم ودبلا

 صاقلا كلمللا ناويد يف ابلاغ عمستف نيتليبق نيب ةموصخلا تناك اذا

 رشع ينثا قيرف لك بختني : لاق ةعفارلا ةقيرط يف هتلالج انثدح

 سكملاو همصخ ةليبق نم هلاحر يعدملا بختئيف « هاوعد تابثال الجر
 ةعبراو « نوما“زملا مه ةعبرا الحر ريشع ينثالا نم نوكيو . سكعلاب
 مازال وقي .اودهشي نالبق ةمظعملا نيميلا مهلك ن وفل و . نو واسم ا مم

 .اذكو اذك اهب صتخي اه تعمم: ريحا لوقيو.اذك و اذك ةيضقلا
 .اذكو اذك نوككي نا ىغيشف كلذك ناك اذا:يواسملا لوقيو

 . اهيف ممم يواسملاو دهشي ريا ىوعدلا طسبي ما”زملا نا يا
 لب ةندمتملا ممالا ماكحا نم ائيْس ةيودبلا ةقيرطلا هذه يف ىرتل كنذاو
 ىعدملاو ىعدملا نم الك نال 2« لدعلل نمضاو قحلل برقا وه ام اهيف
 . ةمصخ ةلسبق نم « هتاضقو هدوهشو هءالك و يا « هلاجر بخشني هيلع

 ْ : نيسوروالا دنع نيفلحملاب ودبلا دنع نيواسملا هبشأ امو

 لكي نيسوروالا صخب ىلاعتو هناحمس هللا :لاقف هتلالل كلذ تلق
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 نيسح كاملا

 عا بيحنلا زيزعلا اهيا تناو . لئاضفلا ضعب برعلا نحن اندنع . ةلمضف

 .نيشلاوهوشلا نم وا ُشغلا نم الاخ ابوروا نم ءيحي املك رسل .كلذي
 تدهاس دق .الثم بطلا ل . 5 اهب ملعتو اج اهماعن ءايشا نويبور والا لمجيدق

 كيفشينا ىسعو ةيبصعلا كمال [نم كوفشي ملف ءابطالا مظعا زيزعلا اهيا

 . هللا نم ةكمرأ وج ن م ءافشلا ينءاح : كاذ ذا مهل لوقتفانب لس ةطساوب هللا

 :لوقا زيزعلا اما مهولا ضعي هئم وكشت ام ف نوكن دقو :لاق مث مث

 كل ركذا . ناويحلا ىلع وطسي م سانلا ىلع وطسد مهولاو « مولا ضعي

 نعضري ال نم « ةيبصع ةلعل وا نهيف جازم «قونلا نم . لبالا يف آلثم

 الوذهو «ىرخا ةقان ىلا هما هعضرت اليذلا دلولا ب رعءلا لمحسمف ”نهمادلو

 . مهولا اهبلع طلسي و « ةقانلا ىلع يبا رعالا لاتحسف ٠ اهدل وب سمأ هن ال هعضرت

 .ةيوطم ةقرخ اًئايح يف عضي هنأ ؟كلذ فيك و.مهولا اهملع طلسي :لوقا

 ىرخا اهفنا ىلعو ةباصع اهينيعىلعدشي مث ةجرادلا هنومسي رغآ ًائْس وأ

 اهنع طابرلا لحي مث .ضاخلا مفك مغ اهذخأيف«امايا كلذك ةقانلا كرتيو

 . هعضرتف اهدلو هنا نظتف اهريغ دلو اهب خطاي و ةحرادلا جرو

 برغتسملا اهنم لك يفو رخآ ىلا عوضوم نم هتلالج لقتني ناكو

 بعشو هكالسب يه . لائمالاو محلا نم ديفملا طسلاو ةذللا نم

 . مركلا باتكللا فرعي اي امهفرعي

 . هتاريخ نمةرملك انمرحال و بمجنلا اها ةليضف لك هللا انم رح ام

 «رقفىلع«زاجحلا نكلو .حسحص اذه .عرز يذ ريغ داوب كانلرزنا دق
 يويدٌلاءاجام دنع. هنامرو هلسعب « نيئيشب ةيبرعلا راطقالا رئاس رخافي

 لسعالن ا دبْساو: نيتدابشلا دعب لوقي ناكو انلسع نم لكأ اجاح سابع
 برق هيأ يداو نم ءيجي وهو«نامرلا اما . زاجحلا لسع لم ملاعلا يف

 .رذيلا نم لاخةيحلا ريبك وهو (خسطبلا) بحسحلاك ًاريبك ريصيف«فئاطلا
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 برعلا كوللا

 ديجلا دبع ناطلسلا ىلا هئم (ةودئص ةرم انلسرا . ايندلا يف ام ذلاو ربكا
 .ةيدطاب قيلي وهو «هللا ضرا يف ةعقب لمجا نم ءاج نامر لمجأ اذه : لاقف
 ف زيزعلا اهيا معذ .ةيدهلل ؛ هل يداو نه : نامرلا عاب يداند كلذك

 . زاحملا برع« برعلانحناناسنب ال ىلاءتو هئاح سهلا ن|ناهربانذاهرو انلسع

 تدهاشام ىوقتلاو عرولا رهاظم نم ربظم ةدجيفو ماسني فيكاو

 ريغص « ءاركتح ميلكممنكلو ءاضعالا ليلق دان وه . رخآآ ناكم يف هلثم
 دان وه . مالظلا نم دحاو طيخ همف سبل يفص رون ةقلح اينكلو ةقلخلا

 موي لك هؤاضعا عمتجي ؛ نوناق الو تيب الو هل سيئر ال هباب يف ديرف
 «ًالوا ب رغما نولصيف«دلءلا جراخ رحبلا برق لمر بشك ىلع بورغلا دنع

 نوسلجي مثءاهيمر يف نورايتيو نون رمتيفدي دح نمةرك اىلأ نوردابي مث
 . خدراتلاو رعشلاو بدالا يف نرثدحتيو لمرلا ىلع ةقلح يف

 1 مسا ةضاير يا ثالثثلا هتاياغ يف هزكل و «ةالصلا يدان ىعدي هنا

 . اهلك ةمكنللا فارطا نيب عمج دق «ةيحو رلا ةضايرلا دعب« لقعلا ةضايرو
 نم اقيرف نا نظا الوكهلثم رخآ يدان ًابرغو اةرش ملاعلا يف نا نظا ال
 ىلا العفو ًالوق اولصوت « نيدق رش وا اوناك نييبرغ « هئاضعا ريغ سانلا
 « حورلا ةمالس ىلع ةضايرلا ةطساوب ةظفاحلا يا « ىوصقلا ةايحلا تاياغ

 . اعم دسطلا ةمالسو « لقعلا ةمالسو

 ىعستف داسجالا يف هءامعت ركذن مثءابيف هللا رك دن ةعاس اهلمجا امو
 يف اهلمبن الف لوقعلا يف هءاعن رك ذنو « ةميلس ةحيحص اهظفح يف اعاد
 83 اطاشنو ةحص حورلاو ل.س يواستل نيرمتلاو ةضائرلا

 ىف ةيكنللا لك ةمكحلا نراف « اباوزلا ةثلثملا ةيلمعلا ةمكسحلا يدان
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 ناسح كللملا

 ءالقع ءانقتا مهلك “ سانلا ةوفص نكد تلف ّس مهف يدانلا ءاضعا اما

 ىلع ةكرامملا ةقلخلا ىف ىنولخدا ناب كانه تنك موي ينوذرش دقو ءاكح

 يمر يف ربك الأ مهخيش ينبلغ دقف . يدنع اياوزلا ةثلثم ىف للخو صقن

 اما ٠ ةيرعشلاو ةيبدالا تالحاسملا يف رغصالا مبخيش ينيلغو « ةرك الا

 . مامالا ءارو فصلا ِف فقا نا نود ؛ مهك راشا تنكف ةالصلا ف

 ؟ رغصالا وهن هوباشلاك ةركالا يهرب يذلا ربك الا خيشلا وه نمو

 معا نا يل يغيتمف» رقم وه دصق يف ديد رفلا يدانلا ىلا ءىراقلا تلخدا اذا اما

 . طقف ةعسىسمدقلا يرسلا ددعلاوه مهددعو ءاضعألا ىلا هف رعاف لمعلا

 يفو زاجحلايف راحتلاهمرتحي ربك الامهخيش اضر يلع لثيز جاحلا اذه

 مصخم رطفلا دعى هنال كلذ .هدح ىف دالوالا لك هنو هقرعيو ىادع

 نمسامك | هينج ىلاو هراد ناويا ف ساحق .راحنالا ُْق بسك ام مسقل

 ثالثدحا ولادلولا رم امأ ريثكو مويلا كلذيفافوفص هماما نورمي.دالوالا

 .رومع كحاض كاذب ماع لنيز جاحلار4 فاعضا ةثالث هتمسق ذخأف تا رم

 ربك الا ةقلحلا يكح وهو هدج ظفاحم للادبع جاحلا هوخا اذهو

 ناو 2 دسملاو حورألاو لقعلا سد نزاوتلا لفح ف ةرككفلا بحاصو

 ةيريأا هلامعا ىف ةمكحلاو ربلا يراحمل كلا يف هللادبع جالا لدع

 .٠ ةدح ْق تْئْسنا ىلا ةيمومعلا ةسردملا ارمهاو

 ناف.اهسف بتكلا ريمأو ريكالا ةدج بيدا فاصن دمع خيشلا اذهو

 طقف ضرعلل اهينقي ال .فيل آلا نم ثيدحلاو مدقلاب ةلفاح ةيتكمم هدنع

 بتكلاراد انأك دمح خبشلا راد ىلا ءابدالا ءيحي . اه عفنيو عفتنمل لب

 .٠ عوبطم واطوطخ# نمن وم رعب ام يرتشي داهنمن و اشي ام مه ريعمف“ ة.مومعلا

 ول



 برعلا كولم

 . ةبقفلاو ةيحيراتلاو ةيبدالا : ولعلا يف ةقثلا رداصم

 نم اههو « رذاقلا دبع هوخاو ةيدلملا سيئر لباق نايلس عييشلا اذهو

 « رظتنملا يدمرسلا معتلا ليبس يف ايندلا معنب نودافي ال نيذلا برعلا

 رخآلل ةمدقم دحاولا نولعجي يرحلاب وا 2« نينثالا نيب نوك رشي لب

 الو مونلا ليقو لك الا دعب نوينطتيو قريتسالاو سقمدلا نوسلف

 نا ورلا نم ةدحاو ةداجز نُم امنوعفدي تاهمنطا ةسلا نو رتكتس

 . موي لك اهتولصي تاواصلا سهلا الو « ةيبطلا
 ؛ ءاسك مهقنآو « ادق ءاضعالا رغصا « ليوطلا دمج خيشلا اذهو

 خيشلا نا لجا . اهفيرصتو لاومالا دع يف مردقأو ٠ ًامسيم ميفطلأو

 كاراقبا رظان وه « نيسح كلملا ةنيزخ ره « يمشاملا فرصملا وه ليوطلا

 ةلالح ءاش اذاف 4 ةريغصلاو ةريبكلا عفد هيلعو . يزاجحلا رطقلا 2

 ةرخاب ءارش ءاش اذاو « ليوطلا ىلع هليح ةيبور مع ًادحا معني نا كلا
 . ليرطلا ىلع عفدلاف تارئاطلا نم برس وأ

 ةرادالا يملع يف دمج خيشلا قوفي ًايبوروا ًايئاصخا نا نظا الو
 . صالخالاو ةهازنلا يف انيقي هقوفي الو . داصتقالاو

 ©« فوصتلاو تايكناكمملا رأرساب ماعلا ي زاريشلا نيسح الملا اذهو

 ندلا لالج انالوم راعشا نم يوريو ةطايفلا تالآو ليدانقلا حاصي

 ليز جاحلا هب .راجيف « لرياليلا ودش الو ودشف ؛ ةمس رافلا ةغللاب ىهودر

 . فرشاو مخفا ةيبرعب يل محرتي مث 2 ةفي ,رمشلا ةمخفلا ةغللا 50

 هم عطصأو ةرحشلا نم عطق' دوع يلأ : ندلا لالح انالوم لاق
 ىاغلا ىلا )د نح هتوص يف وبف يانلا

 ةكرامملا ةرحشلا كلت نم عطق دو يفسح ا ًاسراسافض تنك ناويفاو
 .باغلاىلا عاد نحي يانلاو.أ ًاريغص ايان عنصو «ةدجيف ةالصلا يدان ةرجش

 م



 نيسح كلملا

 ةسايسلا نورق

 طو رش ةينطولا ةباقثلا اهلامتا ةجمتن و ةدنفلا ةئمبلا- ناتلمقلاو تادضلا

 - :ةيبرحخلا ةسردملا ةعارزلا ةسردمه ينامعنلا هيلط يذلا زايتمالا

 يمثاحلا لوطسالاو يزيلكتالا لوطسالا ةصق-ةدج راجت ىلع طغضلا

 يقيسوملا- «هب نذأي ال انديس» زاجحهلا جراخ برعلا دالوا ملعت

 ةعزفم - سأكلا يدان - تابابدلاو تارايطلا - رخلا برشو

 - حلسم لبج ودبلا - ةمور ابابو مالسالا عيش  نييزاجحلا

 موقبللا - سيورلا ودب - نسح ووذ -' ًاثيش حلصت ال « تايمثاملا د

 يف لداستلا-م نوراتخت نم عستا هد - نيزح عيش - انديس ءاح د

 انءانبا نا » - لادبعو ديزو  ةحارصو أنض لصيف - تارقؤأملا

 « انؤادعا

 «ناتلبق مويلا برعلا نم رييك لكلو دادضالا عمتجت ريبك لك ف

 «موي لك تارم سمح وا ةره ىلوالا هبحو يلويف«ايندلا ةبقو نيدلا ةلبق

 ةعاسو« لك أن ةعاسو«سلن ةعاس يتايقاي. هموي ةيقي برغملاىلا علطتي مث

 . تاقفنلا ةريثك «بابسالا ةريثك ةديدجلا ةلبقلا نكلو .ةرايسلا بكر ن

 « ةيلاملا ضورقلاو « ةيلودلا تادهاعملاب اهيلع نيعّتسن نا نذا انل يغيشف

 نيسح كلملا ةلالح برح دقو. تازايتمالاو ةينفلا تاثعبلاب اماو

 ,ديفي ال دق ينطو زايتماو ديقت ةدهاعم نيب ددرتي لازب الو نيتقيرطلا

 نع هل ثحبمل 5 وس ىلا ىبب نيطنطسق ىقيدص ثعب ١419 ةئم ف

 ةلماك ةئعب هعمو ةدج ىلا نيطنطسق داعف ٠ ءاطاو نيسدنبم نييئاصخا
 نيدلخملاو « ةيبرعلا ةيضقال نيصلخلا « ءابجنلا برعلا ءانبا « نيدنفلا نم

 نييغار نيطنطسقلا عم اوعاج . ذُ دعب مضتا اي « جاهولا بهذلل كلذك

 نكلو«نولّئقدو«نوثحس و نوبقني ةنس زاححلا ٍق اوماقاف, نب رسثيتسم

 (4) ١ برعلا كولم
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 برعلا كولم

 هيلعي ناك امم رثكا مويلا هنل الح ملعي الو ' ديقم ءيش نع رفست مهلامتا

 نم ءىطاشلا ىلع عسيذي "طفت هحولا راوج ف نا 2 معن 1 مهم ودق لش

 رمثتست ةبنف ةيلام ةك رش ةيبرعلا دالبلا يف سيلو4 ساملالا نم ان دعم
 . ةيبنجالا تاكرشلا بلاخم لظ نم هةلالج صلختف « نداعملا هذه

 ةوظحلا رحت ملف «نايبنجا معو لام كش ال اهيفو؛ ينامعتلا ةك رش اها
 هطو رشىلع«هنم هتيلط يذلا زامتمالا ضفر نوكي دفو٠ كلملا ةلالج ىدل
 ةيزاجملا ةيزيلكتالا ةدهاعملاب قلعتت ةيسايس بايسال )١( ةزاتمملا ةتسلا
 يف ؟'«ةماعلا عيراشملا ةكرشأ ١ نوكي دقو. تاضوافملا كمق لازت ايإ ىلا

 . هاوس ىلع دعب امف زامتمالا اذه لضفت يف هتلالج ىدل ةذفان ةءاك ةدج

 نم ةدئافلا امو . ديفم ءيش نع رفست مل ةينقلا ةثعبلا لامحأ نأ تلق
 .ةعارزلا ملعب ماتهالا بحوُت ضرأ زاحملا ف سيل و ةكم ةععارز ةسردم

 . عدذ يذ ريغ داوب كانلزنا دقو

 يضارا بيقنتلاو ثحبلا لجا نم لمشي يذلا زابتمالا اذه طورش نه ( ) ١
 حابرا يفاص نم ةئملا ف نيعبرأ ةيزاحملا ةموكحلل مفدي ةيحاض ثا ع ايلك زاجحلا

 لورتملانم ةئملاب نيرشعو ةسمخ ءارش يف ةيلضفالا قحب ةموكحلا ظفتحتو راثتسالا ةيلم
 دول ىلإ لقثلا فرراصم مسيوم ثل ندنل قوس ساما لع ىدت راعسأب جرختسملا

 .ايوروا
 العلا و مسني نيب ناث طخو ةكمو ةدج نيب يدبدح طخ ءاشذأب ةكرشلا لفكتتو

 ةدئافلا مم نيطألا ءاشنا ىلع فرصت ام ةميق ةكرشلا ينوتستو . ةموكسحلل اكلم
 8 ةموكشملا ىلا ةدئاعلا ةئملاب نيميرالا تادراو نم ةين وثاقلا

 ةعورشملا هوحولا لك نم داليلا تايداصتقا نيس ىلا يه رت ةينطو ةكرش يه 6

 تازايتمالا يف رظنلا قح اه تا ةيمثاحلا ةموكتملا هتزاحإ يذلا اهجمانرب يف لخديو
 , تاكرشلا يدحال ًازايتما يطعت نا لبق ةهوكحلا اهريشتستف
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 نيسح كلملا

 مولعم و ءاهيلع نولبقي ودبلا ناك ول اهب سأب الف ةميرحلا ةسردملا اما

 لاتقلا مهماعي نم ىلا نوجاتح المهناو«ودبلا نم زاحأ ا لها رثكا نا

 مظنم شحج نم دب ال ناك اذا اما.كلذ نوركتتسي دقو« قدانملال محو

 بتارءاف اوعفدي نالدب «ودملل عفدت نا نظن ام ىلع رطضت ةموكتحلاف

 هذهتاقفنب مادقلا ىلع دعاسي امنآلا دراوملا نمكلملا ةلالخل سلو ميلعتلا

 ليف هتوقو هنن اكمىلا مظنملا يمعشاملا شيلا ةداعا اهنم وجر يتلا «ةسردملا

 .اهنمأرثأتملازيال واهيزاجحلا بكت ةيكن ريغ هبرتةعقو امو١١هيترت ةعقو

 شيلا ةطاسوب « مهلا ديعمل هلها قهرت دالبلا ديس ناك اذا بحع الق

 امب راحتلا صخي هنا ورغ الو . هيلع « ناوخالا » ىضق ًازع «يماظنلا

 هيفةعزن ىلالسرتسيو ”اظمغ طيشقسي اوبأ اذاف . ودبلا ميلست هبجوتسي

 هناو لئاه فيخم بضغلا تاعاس يف هنا يل ليق . ةيباستكا ةمك رت

 لجرلا بتكي «اينذم وا ناك اديب « ةكم ىلا مهنم ًادحا ىعدتسا اذا

 . هتب نه جر نا لبق هتيصو

 «سانلا ثيدح ناكو ةدجمايميفمويتاذيزيلكتالا لوطسالا اسر

 ولو .هنم مظعا وربك | يمشاملا لوطسالا نا ءاطسلا لب ءافرظلا دحا لاقف

 ةهكلا تلص وف ايلا وم ةاماسم يزيلكت الا ل وطسالا ءاج امل كل ذك نكي 1

 هلوصو دنع نجسلا لزناو « ةكتم ىلا لجرلا بلُتطف « كلملا ةلالح ىلا

 ءيجمت «ةمكاحن ود و«هينذ فرعي نا نود ربا ةعبرا هيف لظو«ابيلا

 ندا ةيككلملا ديلا تدرقف « ريك" الا دقاملا ةلالطلا بحاص ةرضح ىلا هب

 ىلع لبقتسملا يف هنيعي ام ةمكملا نم يعلملا ناسللا هعمساو نيكسملا كاذ

 . افوطسا يف وأ ةيعشاملا ةموكتلا يف مالكلا نسح

 نيب ١9١5 عيبر يف كلذو مسالا اذهب ىعدت يتلا ةدلبلا يف ةيرت ةعقو ترج )١(

 ملو ةنيدملا ؟رصاحم ثاك يذلا مظنملا هللادبع ريمالا شيجر « ناوخالا » دن برع

 ىدجن خيرات مجار , هلاجر نم ةعضبو ريمالا ريغ اهنم 'جني هسفن فل ملل ءهتاقدحأم دن برات جا , هلاعر مم ةعيطت مالا ريغ اثم و
 ها



 برعلا كولم

 ءلسرب نا هملا تبغرو يد هل دلو يف ةدج ءابهمو دسأ تش

 . اهنف مولعلا ىقلتيل ايروس ىلا وا رصم ىلا لب -ابوروا ىلا ال
 نا تدك أت دقو . كلذب نذأب ال اديس نيكلو تمر هذهو : لاقف
 زاجملا جراخ مهدالوا ملعتب نوبغري نيدلا سافل نم هريغ ةدج يف

 . هب نذأي ال انديس نكلو - توريب يف را ةرهاقلا يف
 كلذ فلاخت ام لك ناو . ةنسلاو باتككلا ىلا دعنا « عرشلا وه الا

 ةيرح ملسملا يف قلطي ءيش هيف ام لكو « المع وا ًالوق « ملسملا ةايح يف
 لف مع ةموثرح هيف ام لك لب 03 لوقنملاو عورسملا نع هجرت دف

 نم وهف ( ريبك رفكح ناويح « نيليج دعب ولو « اهتجيتن نوكت
 هنا ؛ لجا . رظنلا ديعبلا 3 احلاو ميكحلا عرشتملا اهب راح يتلا تاليولا
 . دوجولا ملاع ىلا رهظت نأ لبق اهيداحي

 ءيش لك قوف مهمه نيذلا برعلا كولم نم نيسح كلملأ ةلالجو
 اهفصوو يبنلا اهرك ذيتاا ةداعسلا هذهو .ةيدمرسلا ةمادلا نيماسملا ةداعس
 « رفطا برشو صقرلاو « ىقيسوملاب موقت ال اليح افصو هياتك يف هللا
 . ةينجالا سرادملا يف ملعتلاب وا « لاملا بسك و

 «ةيدمرسلا ةداعسلا » سّق ال روما يف هتلالس لهاست ام اذاو
 «ناوخالا» ىلع فحزال اهدعي تلا «تابابدلا وا آلثم تا رثاطلاك «ررضب
 وا "احلام ةسدقملا هضرا يف هللا لعج يذلا « ءامل ةيفصتل ةلاك وا
 دسفي و «ناهذالا ليلبي ام يف ”اعطق لهاستي ال وهف « جلثلا عنصل ليم
 ِف نيمثلا مزنك وه نيد نع رئف دبش ولو برعلا جرو , قالخالا
 . ةرخآلا يفو اين دلا

 قفاوي ام ريغ < بيجنلا اهيا اي < معلا نم برعلا نحن انمزاي ال
 ) نيدلا دودح نمض : لوقا « نيدلا دودح نمض انيكميو ءاندالبو انلاح
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 , تالاكلاب عافتنالا نم

 ملاع وةداملا ماع «نيملاعلاف اوحاس ءاماعلاو راحتلا نم لضافاةدح ف نا

 2 ملعتلا يف نور مهو ٠ نامالا زنك اودقفي مو «نامزلا اوريو «ركفلا

 ةقيي مهنكلو ةلالطا بحاص هأرب م ريع «بناجالا سرادميف ىحح

 يسمم تاطأنيقملا تلق ناو 20قوص تعفر لاخلا تلق اذا
 ىلا عوزنلا نم سانلا فائصا نم مثريع ف ام مهيق سانا ةدح يفد

 سأكلايف عشعشت يتلا كلتب نوجهتبيو؛دوعلا توصل نوب رطيف“ فيكلا

 باغ اذاو نوبدأتي « ملعملا ءاجح اذا« مبنكل وعرك وب ملا بعل نوئس# و

 يدا اهمق . ةالصلا يدان ريغ ةدح ىق'نأ لوقا نا ىفكد . نويعلب

 ال سدقملا ددعلا نوزواحتي ال نيدلا هءاضعا نكلو 6 ضيا سأكلا

 نا هب ىرحالا ناكو مدحا ىنثدح . ًارس نييوضوفلا لثم الا نوعمت

 : لاق « بئاغلا لدب ملكتملا ريم لمعتسي

 نا ىلوق برغتست الو . ديلا اذه يف سانلا رما ذاتسأ ان بيحع

 . ربك الا ذقأملا ةلالجلا بحاص رك ذ درحت نم مهملع ذوحتسي فوخلا

 ةكم ىلا دوعب |اهدنعو ؛ متأم ف مهنأك دلدلا فرش ام دنع مهارتف

 ىحح ىرنو ؛« قسربالاو سأكلا ع قيداتصلا نم نوجرخبف ٠ نوديعد

 : لوقا ام ىلع دهشي مساف خيشلا اذه . ليلبتلا يف السرتسم « لملجلا

 ع وضوملا ريغيف ؛ ثيدحلا نين افا ىف قذاحلا عرابلا وهو « مساق خيشلا لاقف

 لوقا تنك ةئاتسالا ىف تنك امدنع :ءيس نأ وا هنم لقتني نا نود

 انا ريصا نا « نيرهاب الا نوكلا اذه مهّدلصُتي ال: يناتسبلا نابلس يليمزل

 . مالسالا خيش تنا ريصتو © همور أنأب

 . فيسلا الا هحلصي ال : طياضلا لاقف

 . هويةتحالصا امو كب فيسلا ناك دق : رعاشلا هباحأف

 تلا



 برعلا كولم

 . للا الا لحم ال لكشم ودبلا . وديلا انتييصم : رجاتلا لاقف
 . حلسم ملع ةليزب حلسم لبج : مكحلا هياجأف

 ةياغلاه ذهل تسسادق ةيعث اهلا ةمب را ةسر دملاه ذهو , تنسحا تنسحا

 ووذ لظي.. نمش ملصت ال اهلك « تايمثافلا » نا ةيرحي كلل لوقا

 نو ريغتد ال سدورلا ودبو « ةأصع ًاصوصل رهدلا رخآ ىلا '”نسح

 ةوقلل الا نوئعذب الو نوقفانيو نوبذيذتي ا" موقبلاو . نوحلصي الو

 ' يبنلا ىلع لص - متناو

 مداق دلاولا ةلالج ناب ينئيني ددزريمالا ءاج ثيدحلا اذه يف نحن انيب

 . اذ دس : لوقي دنع لخد ىئاقد دعدو ةساحلا تضفراق . قرايزل

 هلحر نم العن عزت ىتحوم رظتنن بابلا يف ائفقو و هلامقتسا ىلا انففخف

 يذلا ن.اويدلا بنج ىلا يسرك يف سلجف لخدو هئاذح ىوف هسبلي
 صاخلا يكلملا ناجنفلاب هتلالج دبعءاجو 8 وهقلاب مداخلا ءاجمم .هب نصخ
 . نيمثلا ٌءاؤالاب شك رزم ريرح نم تيب يف هلمحب يذلا

 يفاصلاهبحو يف ”لظ لبي« يلاعلا هنيدج ىلع لابخ دئموي ةباكلل ناكو
 «ياسرف رّمؤم يفد <« ةضبنلا يفد “ ةسايسلا ىف ثيدحلا ناك و. ممدالا
 . لصيف يفو ؛ زيلكتالا يفو

 [رحب أر بقي رطلا نومطقي هدجو ثيللا نيب توميقي نسح يوذ فارشا مه )١(
 . ميبيدأت ةيعثاهلا ةموكحلا عيطتست الو نوبرنيو نوبلسيف

 يف متهم كوسرامي مهنكلو « فارشالا نسدح يوذ لثم . سيورلا ودب 0
 . ةدجو عسبني نيب لامشلا

 ىا « اوئنيد » نيألا فارثشالا نم ابيفو ةمرخاو ةيرت نكست ةريشع موقنلا ع(
 فارشا 0 يو ينب نم مهذال مهتياعر يعادي نيس كاملاف . يباهواا بهما اوقنتعا
 لصق دقو ٠ فنرويباهو منال كلذ يعادي دوعس ل5 زيزعلا دبع ناطمسلاو ؛ زاجحلا
 . ةيرع ةعقو 2 اهدي 0 دحأ تفرش ُ فيسأ|
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 نيسح كلملا

 ف ت”يوتراث اننا « لوقا بيحنلا زيزعلا 5 أي وكسا ىبن ونظت الا

 ردع يخت الو . تابوعصلا تددعتو لكاشملا تعش 7 امم دالنلا ة ةمدح

 « تالاىكلا يف اندعص اذاف . برعلا ممص نم نويروسلاو . برعلا زع

 برق | ينمتسا الو « نيمعفنلا سئاسدو 2م نيدسفملا دسافم نع اندعبو

 زاجهطاف - نوئطخ وا نونو "يلا سانلا برقا : لوقا يلا سانلا
 .ةماعزللو ةمدخللل نوراتخت نمعستا لضافلا 8 هرضح 5 اناو انروس عبسي

 رم د ةسقح لمح هتلالح ريس بتاك وهو فاقسلا لها خيشلا يعشاه ا

 اوعبتا ولو . هب دهاعي ًادبع نوي ال ودبلا.رقحا نا .. هينب : ىلع بالا

 تارئؤاا يفبذبذتلاو لهاستلاك اذ ناك ان «يرهال أولدتما ول( يتدصن

 . ةيب رعلاةيضقلا ىلع يضقت مهتس أنس تداك و«ايروس باب سيسن رفال ا وحتف

 « اوعبتا » يف ريمضلا نا « هتلالط نآمللا حرش نم ذئدعب تماع دق

 ىلع :ياسرف يف و ماشلا يف هلثين اك نمىلادئاع وه «اوحتفود«اولثتماوو

 بغرب ناك نمسح كللملا ةلالح نا كلذك تماعو لديف ريمالا مهسأر

 وف فرذا .لوآلا مسلا رّقؤم يف برعلا لثع نايو«ايروس ىلا مودقلاب

 ابودوا نم ةرم رخآآ ريمالا داع موي هنا يل ليف دقو . لصيف ىلع مقان

 . اقباس لعفي ناك اي ةدج يف هيقاليا دلاولا ةلالج لزني مل زاجحلا ىلا

 ةمسقم يمف : اهلك ةقيقحلاءةيضقلا يف ةقيقحلا امأ. تانزحملا نمل اهنا

 ب رعلانيسحكلملا لثمولف . فيرشلا تيبلا اذه لآ نم دحاول عمشجل ال

 « هيدي يف تبثا بير الو رمالا نككل تارتؤملا مايا ندنلو سيراب يف

 يف «ماشلا يف نيسح كلللادو>و نكلو . ب رعلل نسحا ةحشنلا تناكللو

 ثلاعز



 برعلا كوام

 كلذ سد رأيي فالحالا ةضوافم يف ةيسك نوكي دقام عيضي 2 أانروس

 « يرصع هذا مهماعل ىدلاو ىلا مودم لصق ىلا ليما اوذاك نييروسلا نال

 .٠ قالحالا ثيمدذ ؛ ردصلا بحر

 يف ليق امهمو .ماشلا يف ديفتال سيرابو ندنل يف ديفت يتلا ةبالملاف
 ال ةينيدلا هتفص يف ووفق 4 ةفد رشلا هءقانم تددعت امبمو 2 نيس كلما

 نم تدتشاو « اهنايدا تثتددعت دالل ْف ل اكلم وأ ناك ًاميعز زارع

 . تايكنلاو تارعنلا كللذ ءارج

 ف 4 ىرت ةيوبالا كللملا ةبحو نم ةدضقلا ىلا انرظن ام اذا اننكلو

 اهملق ف ةبردد ةأاسأم «نامزلا اهرثا ىوحععو ثداوحلا اهءلع ىصقت قروقح

 يفو « هناويد يفو « همزع يف تباث كلذ عم وهو . ليبث ليلج خمس

 «عاضام كللملا نم ةمو الو ش عاريلاو فيلا هل ا دعا ىلع م : هذ دب روس

 «ماودلا ىلع هل بلاطي؛ةوقدل تثماد ام «وهف عام الو همم ىطعت ال امو

 فئاطلازواحتت ال هقدامس تناك ناوأيقل«برعلا كلمد ريغب ىضرب الو

 .٠ اوضرت ل مأ يبرعلا ءارما ىضر ؛“ ًايونج ةنفنقلاو فرس

 ف نكلو 2 نامزلا وكشيال 2 نوزح ةددل ف خيش و( نورغم كللم

 لم د ناو رعلا نم هردص ف و؛ناب رعلامولي الو.ةيماح ةرجح نام زل نم هيلو

 وهف .٠ بونذلاو يعاسملا نم ةضهنلا لميس ف مدقت هه ىلع مدخي الو. ةمماد

 رها نم ناك اهبم « اصع ايوق هللا نذاب لازبال وهوءارخاو لوا ةضنلا

 2 نآأود كارد لاق دق . ندرالا قرش ْف انزيزعو «انديز »و « ائلصق»

 .٠ ةكل املاةفد رشلار سالا ىلع اهس الو ةملك اهقدصا امزد.ع انؤادعأ انءانيا
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 ناسح كلملا

 ةكمو ةناتسالا نيب

 ربك الا ءلضف -برعلا كلمو زاجللا كلم - مبفعضاو برعلا كولم ربك ا

 - نيسح كلملا ةريس - ابوروا يف ةوعدلا رشن - كرتلا ىلع ةروثلا
 اوح انما ريق قيفرلا نوع - ةكم ىلإ هعوجر ةناتسالا يف هتماقا

 سلجم يف وضع - ةناتسالا ىلا عوجرلا - نوع فيرشلا لظ يف -
 نالعا - هتراما ةدم زاححلا يف لاخلا  ةكم رسما  ةلودلا ىروش

 - نيهسلا ريغ برعلا - ةرقبلا ةروس - لالقتسالا روثنم - ةروثلا

 ديهمحلا دمع كرتتلا راصتنا يمك رتلا حالصالا - ةضهنلا ْق نيدلا

 ؛ ًالالج مهريظاو « انس برعلا كولم ربك ال نذا نيسح كلملا نا
 « ًاكلسم ةسايسلا يف مهضمغاو « [ماقم ةينيدلا ةبحولا نم مهعفداو

 يف زاجملا كلم وه . ًامغو ًابرك مهدساو « ةطلس موبلا مهفعضاو
 ربك الا ذقاملاو « ةيمعمرلا ةديرطا يف برعلا كلمو « ةيلودلا تادهاعملا

 نم سلو . زاحملا ريغةيسرعلا دالملا نم نوف رعي ال نيذلاك أ وا نبع يف

 وا «اهد.عي خيراتلا نظا ال نمزلا نم ةهرب يف ًاذقنم ناك هلا ركني

 لاما قيقحت نم نيسح كلملا نكمتف « اهبابسا دي دمتي حمست رادقالا

 . ةيمشاملا همالحا لي « ةيئطولا هلامآو نيسوبتملا

 ةحلصملا تناك ناو « كارتالا ىلع هتروث يفل ريك الا هلضف نا

 يف مث . اهلجا نم تنلعا يتلا ءىدابملا نم رثكا ةيعرم اهدف ةمواسملاو

 ل1 ليبس نم ًانض كلذ ناك ناو « ايوروا يف ة.برعلا ةوعدلا هرشن

 فتراو برعلا قوقحي هئيلاطم يف شهدملا تابثلا يف مث . صاخلا تببلا

 . ماهبالا دح ىلا ةيمومع تناك

 ها/



 برعلا كولم

 اويراح نيذلا لساوملا هلاحناو نيسح كلملا دج ةيبرعلا ةضينلا يف نا

 لك ايف تكلابف تءاض يتلا تا زافألا ة ةيبرعلا ةدح ولا ىف ناو ءايليبس ف

 لعجحم ام نيسح كلملا ةريس يف نأ 1 كلذ يف لوؤسملا نمو . ماما

 . ةيلح ةرهاظ عوضوملا ضماوغ
 (7)1 نوع ن نيعملا دمع نب دمش نب ىلع نب نيسح وش زاحالاب اهكسلاو

 عم هكم ىلا هنس نم ةيناثلا ةنسلا يف ءاجو ةناتسالا يف ه0 ةنس دلو
 هاف وتناىلااميف ماقاو قورف ىلا يلع فيرشلا هدلاو داع مث؛هدجوودلاو
 داص مث ىلعالا سلجملا يف ًاوضع ةدملا كلت لالخ ناكو ه ١١م1 ةنس لا

 ال ناكو نيسلا هئبا هرا زف ةلودلا ىروُس سلجم يف ًاوضع نينعو ًاريذو

 ةيبرع ةمك رت ةمب يف كانه أشنف « ةوتفلا روط يف لازي
 هللا دبع فيرشللا هع فنك يف ماقأف هدلاو ةاقو دعب ذاحملا ىلا داع مث

 ريما ذئموي هللا دبع فيريشلا ناك (5) مناخ هيدبع هتئباب جوزتو نينس مضي

 ًائيس هتيسك ١ ىلا ةناتسالا بسر فارشالا رامك رثك ١ لم وهو« ةكم

 ' , ةيكرتلا ةسايسلا نم ءاشاو ةيلويمالسالا ةسايكلا نم
 ه هوم ةنس أديت يتلا « ةبعكلا ةنادس اولوت نم ةعيارلا ةقيطلا ىمست اه ف )١(

 اهنم عرف لك سسا ىمثابلا ثيبلا نم عورف « اذه انموي ىلا رمتساو (م1؟١١)
 ميهاربانمز نميضاملا كرقلا علطم ف ةسسأ يذلا عرفلاف . هموق يف غبن ريمآ لجر
 ديز ل 1 وقاص وه نيسح فيد ؛رشلا فاس ثوع ند نيمملا دنع نب دمحم فيرذثلا اشاب

 امم ةيعكلا ةنادسو ةرامالا تاعزانتي اناك ناذللا ناعرفلا ناذهر , هيلع بلغت يذلا
 بسن لصتيو . يف يبا نب دمح ربكالا فارشالا دج مهيف غبن نيذلا نسح ينب نم
 داو نم ةدا_ تقو . سيردا نب ةداتق وه ةيمثاهلا ةلالسلا يف رخآ ريبككب يف يبا
 نباو بلاط يبا نب يلع نب نسا مامالا ديفح نبا وه اذه ىسومو . نوجلا ىسوم
 . لوسرلا تنب

 ةيكرتب نيسح كلملا جوزت اهتافو دعبو . لصيفر للا دبعو يلع هئانبأ مأ يه (؟)
 . ديز هنبأ عا يه ىريكلا كارتالا رسا نم

 . هر



 نيسح كلملا

 نسحلا مون « هللا دبع دعي ةرامالا أولوت نورخآ ماما نيسحلل ناكو

 تاماقكلا ورويقلام دهب رم أف«ءايل والا ىلعةرووشملا هتلمح لمحف . ةيب اهولا ىلا
 فيدرشلل مه وق و لصانقلا لخدت الول ءاوحوانمادربقب يح بهذ هداهحناكو

 جت نو“ نيعمجا سائلا ما ءاوح نكل و«ءاملوالا يءاشتام كل :نوع

 ١ ريك الا ماقملا كلذ نع افعو اولاق اب فيرشلا عئتفاق. اهماقم مده ىلع

 الذلتو نيسحلا هسخا نا بهاوم تربهظ نوع في رسما مايا فو

 ناك نوع فيرشلا همعو ورغالو . اسوبتم اجو ( هدالبو هموق

 مه )| .4 ةنساهملا ىعدتساف ل هرم ةناتسالا بارف . لعالا هلاثم دئموي

 برشأف « فارُسالا نم همدقت نم لثم هريساو هاشداملا فيض نوكتنل

 . ناب املا اب روتسا يلا ةَس امسلا ءىداممو ةملاعلا ةدامسلا حدر كانه

 ءاوح انماو ٠ امدق ثكوءيسو هس هلوط ثم ةدج يف وه ردقلا وا ماقملا اذه 000(

 ةيرشبلا ىلوالا ةلئاعا ىرخالا روبقلا ةيبرعلا دالبلا يف تدهاش دقو . هيف ةنوفدم
 نا دعب ًايراه رف نيياق نوكي دق ' رخالا نع لايمالا تائم دعبي ابنم دحاو لكو

 نيدايصلا تاف ؛ كانه نفدو تامو ء تدع مويلا ىمست يتلا دالبلا ءاحف ليباه لتق

 -ةميدقلا ندع ىلا يهاوتلا نم رئاس تناو نيمملا ىلا ليجلا ف لاع فيك ىلع كنوادي

 يأ مهق يلع مامالا ماقم يا دبشلا نوروزب نيذلا ةعيشلا لها ريغ نم كلذ فرعي

 : نيلئاق نوهسي ء مامالا حيرض ماما ةكرابملا ةيقلا تحت نوفقي امدنع « راوزلا
 يف يلع مع نثذا ثوفدم مدا انوبا .٠ حونو مد كيعيجض ىلعو يلع ا كيلع مالسلا

 سأي الاليم ةئيعيسلا ىلع ديرب ام ءاود انهما ريق ثيح ةددو فحنلا نيبو ؛ فحنلا

 امك اسونذ ترثك ناو ةيبرعلا ةمالا هذه ثتشَت اال مهللا . ريثت تناك اذا ريطاسالاب

 . ىلرالا ةب رشيبلا ةلئاملا تئتش
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 برعلا كوام

 ؛ةلودلا ىروُس سلجب يف ًاوضع هلثم نيعو « هببا لثم ةرازولا ةيتر هملا

 تناكو ينامعلا روتسدلا ةنس لوا يا مهام ةنس ىلا هتفيظو ف رمتساف

 ىرقلا ما ىلا داع مث ةنسةرشع عبس ةناتسالا يف ةراا هذه هتماقا ةدم

 ةنسلا ىتح صالخالاب ًارهاظتم وا ةلودلل ًاصلغ لظو « ا بلع ًاريما

 .كارتالا ىلع برا ربّسو ةروثلا نلعا امدنع ىمظعلا برا نم هيناثلا

 مايأ مايالا كلت ف زاحطانا وه هتراماةدم يفهرمانمب رغتسإام نا

 «نييداحتالا نم ءايفسلا لاحر طمو « نييهاذلل امن ناك «ءادوسلااشاب بتار

 « ادد رط نمالا وادب ث لدعلا ادغو « ملاظملا ماكحالا ىضوف نم تددعتف

 . راهنلاةعئاريفمارطا تيبلالظ يف تحن وبلسي' نوف وطملا وجاجحلا ناكف

 نم رثكا ذئموي كرتلا مثآم نمامثا نيسح في رشلا بضغي'ملف كلذ عمو

 اهنا .ةيلابلا ةيمالسالا ديلاقتلا ىلعءربك الا مثالا هرظنيف وهو“ مهجورخ

 . ةندمتملا ممالا ما رثحا اهلجحا نم نوقحتسي مهيف ةليضف ي رمعأ

 اهنم ددع دقو ماك و دسافملا سأر يف مهيلع اهلجسف نيسحشكلملا اما
 ناضمر هو991 ةنس ناريزح م يفهردصا يذلا لالقتسالا روشنم يف

 ريصف هل امزالم ناكو رروتسدلا عمأشل امس“ نامسف تئاحبف ١ع ةنس

 ىمظعلاب رطا نع من ًامسقو « هيلعأتك اسك رحنا نودتا ونس ينام هتلالج
 روشنم يف ةريخألا بونذلا نم ركذ دقو . ةديدحلا ةيكرتلا ةسايسلاو
 ليديتلا »و«ينلا ةناهاد ووةيمالسالا عما رسشلا صوصن ةفلاخعو لالقتسالا
 «لحرلاو ةأآرملا نيب قوقطلا ىف ةاواسملا هو« ةفيرسشلا ةثارولا ةعبرش يف

 ىلع ةظفاحلا نم ةكممو ةنيدلاو قشمد يف نيدوجوملا دونما ءافعا » و
 ةروس صوصنل ةحيرص ةفلاخم اهيف يتلا ماكحالا رادصا ١ و « موصلا
 . ايروس يف رارحالا مادعا ىلع جيتحا كلذ دعبو « ةرقبلا

 قي الوأ ! ةسيبرعلا ةدحولا ساسأ وه برعلا لالقتسا روشنمو



 نيسح كلملا

 اهساسأ ةضرذ نم انمي, اذام : نيماسملا ريغ برعلا نت لءاستن نا « انل

 كيتلو لسسلا كاذ يف تالعا ةروث يف انا لخد ياو ؟ ةرقبلا ةروس

 ؟ ةيئيدلا بايسالا

 ءاهدلا نم هل ام يفو ناسح كلملا ةربس ْف رظنلا انمعنا ادا هذا ىلع

 يف ةينيدلا ةفطاعلا وا ئيدلا ذَا هنا دك تن ةسايسلا بيلاسأ بيرغو

 . هدصاقم قيقح ىلا المس برعلا

 . نيي دات الاك ولس ىف ةعدب هدقتعب ام ىلع هحاحتح ا يف هصالخا ركنا تسأ

 ةمبرعلا ةضينلا : لاق ' تارملا نود ترصق هتسامس ف ةيكحلا ناالا

 ىلا منم يقارلا بزحلا ىعسسد ىتلا ةينيدلا تاحالصالا نوءسحم دس و كارتالا

 ربظب ام الو « مايالا لثم قئاقملا ولحم ام سيل . مالسالا يف اهاخدا

 ال 2 نوحلفي ا برعلا كولم نأ يرمعل و .ثداوحلا لثم روعشلا نماك

 ةيدأتاةليسوةيفئاطلان وذختءاوماد ام6مودتو هجئاتن نس ًازوفنوز رف

 يف“ كادجس كلااو ' مهيف ةسصعلا زيرعلو 4 مدصاقم قيقمتو ) مهتدامس

 . لوقا ام ىلع فيرش ناهرب « هتييخ ىفو هزوف

 سرامو < مهحور برشتو « كارتالا نيب أشن نم ىلع بعصيل هنا

 نأ وأ 2 مهتافآ ند درحتلا ما درع نا 2 ًافمشو ةمس نوردع مهتس أ يس

 كارتالا ناك نت وفي الو هلامعتسا ىلع ردقاو هنم هد ملعا مهحالسب مهيراحت

 قيرفداهج ملفي لهف «اوحافب أو دابجلا اندروا ىلعاوذلعينا ًارارم اولواح

 اههبمو .تانزحنلا نمل امنا ؟مايالا هذه يفو نيدلايف مهنا وخا ىلع نيهلسملا نم
 ًالوا نيدلا مساب ايروس يفو زاجحلا يف كرتلا ىلع برعلا راصتنا نم ناك

 ةبيقسا سأر وه امنا اهريبك و ةضبنلا معز ىلع ةيكرتلا حورلا راصتنا ناف

1١ 



 برعلا كولم

 . ابلك هتسامس يف لشفلاو
 ال ريغصتلاف هيبشتلا حص اذا يرمعلو . ريغصلا ديلا دبع هنوعدي

 ريخ نم اهيف اهةيبسن اهلك ءايشالاو اهتاميبب ساقت رومالا نال « زوجي
 نا يل ليق دقو « فورف نم مظعال نيماسملا رظن يف ةكم نا . رش وا

 سعي تدهاُس دقو ةدح لها لوق امف . روفسيلا قامسأ نم ملظا اهنحس

 ةكم لجر نم فوخلا ؟ مهيلع يلوتسملا فولا كاذ يدمي تسلو

 1 مهيلع ب وضغملا دنع ةكم ةشحو نمو « ماظملا ةكم نجس نمو؛ ملاظلا

 . فورعملا وا 05 رلا ند صدمصن اهللختي ال ةسدم و يه
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 نيسح كلملا

 تيرتسا نن ودو ةكم نيب

 تقسايسلا لزتمي فيرشلا - زاحملا يف ديئحتلا - رنشتك دروللا لوسر

 يف لصيق -_ اساب لاح باوحو فيرشلا جاجتحا 3-3 ايروس ف مئاظفلا

 لسر - ةئيدملا ىلا لصيف عوجر - هذاقنا ىف فيرشلا ةليح 2 ماش هلا

 باتك - بوثولا بهأتلا  ةسمخلا طورشلا - تاضوافملاو زيلكتالا

 ةروثلان العأ 4-3 هئيقدتب قاطي في رشا - نوهايكم رودرا رسلا نه

 كلم نيسح فيرشلا - فئاطلاو ةدحو ةككم يف تايماحلا ميلست

 باك - يهئرفلا لاريمالا ةئنبت - هب فالحالا فارتعا - زاححلا

 .٠ تافنو دانمح در رسلا رصف يف ىمدظعلا امناطيرب بودتم نم

 مويربظ نيسل اج ددزو هللا كرع ناريمالا هالو كمل ةلالح ناك انيب

 بيايلا ف بيرغ : لو بجاجلا لخد فئاطلا ف ةدئاملا ىلا مايالا نم

 وهو جلاب ًاعرذتم زاجحلا ءاج ًايفخ ًالوسر لجرلا ناكو . انديس يغب

 ةوعدرتشتك دروللا رصعق ِق امناطيرب بودنم نم تاسد فيرشلا ىلا لمح

 فلخ هيلابتك مث .فيرشلا ذئموي ىباف .فالحالا فاصم ىلا ماضنالل

 . دادوتو ددرتف هسفن عوضولملا ف نوهاكم روثرا رسلا رثشتك دروألا

 ىلا رضحي مل هنا عم ينامعلا شرعلل هئالو ىلع أظفاحم لازي ال ناك

 را. ١981 ةنس علالط قف اهاراز امدنع لامحو رونا ىلع مسيل ةش دملا

 مهوخد كفل هئكلو« ىمظعلا برا ف اولخدب ال نأ كارتالا حصن ناك

 يف نييسامسلا نين وحسم ا نع وفملا اهنم طورشب ةدعاسملا مهيلع ضرع

 مكح ءاشنلاب لالقتسالا نم اعو نيدلبلا ءاطعاو « قارعلاو ايروس

 , نيح ىلا ةسايسلا لزتعي ةكمم سراخ ةيرق ىلا حار زاجحلا يف دينجتلاب
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 برعلا كولم

 تراثاف4 برعلا رارحا قنْس اهسأرو ءايروس يف عئاظفلا تثدح مث

 لامج هباجأف« ةيساقلا هلامسا ىلع جّتحم اًشاب لامح ىلا بتكف فيرشلا بضغ

 ذم ويماشلا يف لديفريمالا نأك و ,هاوس نععفادب نأ لدي هسفن يقتد نا

 هنباصلخي نا ىلا ةروثلا رما نم هريدد ناك ا مححاو هيلع كاملا فاشف

 كراشسسو ديشحتلاب ماهم هنأ لوقب اسال ام ىلا بنتكف . كانه رطخلا نم

 سيوسلا ةعرت ىلع فحزلا يف ايناملا اهتفيلحو ةلودلا رك اسع عم برعلا

 تزاجف . ةياغلا هذهل زاجملا ىلا الصيف ريمالا لسرأف عرسا اذا مهللا

 فالا ةرشع هعمو ةنيدملا ىلا لصيف ريمألا ءاحو اشاب لايح ىلع ةليطا

 . ةيقدند فالا ةعبراو ةريل

 عم ةيسايسلا مهتاضوافم نولصاوي كلذ ءانثا يف زيلكنالا ناك و

 لك دعب راص يذلا سروتس رئسملا هيلا اولسراف ؛ ددوتملا ددرتملا فيرذثلا

 ترفساف سنرول لنركلا مث ثراغوه لنركلاو سدقلا ىلع ام اح

 لوالا ربشلا يف اهيلع قافئالا مت يتلا ةسقلا طورشلا نع اهلك تاضوافملا

 : يه هذهو 1515 نم

 لكتب ةلقتسم ةيبرع ةموكح ليكشتب ىمظعلا ايئاطيرب دبعنت :ًالوا
 «سراف جيلخ اقرش اهدودح « اهتيجراخو اهتيلخاد يف لالقتسالا يلاعم
 ةيالودودح ًالاهثو«طسوتملا رحبلاوةيرصملا دودحلاو مزلقلار حب ”ابرغو
 يف اهيصم ىلا ةلجدلا مم ةعمتيو تارفلا رهن ىلا ةيلامشلا لصوملاو بلح

 دهعتتو .دودحلا هذهنع ةجراخاهناف ندع ةرمعتسم ادعام؛برعلا جيلخ

 عم يمظعلا ا يناطيرب اهترجا يتلا تاقافتالاو تادهاعملا ةياعربةم ركحلا هذه
 ةياعر يفاباع لحت اهناب دودخلا هذه لخاد يف برعلا نم ناك صخش يا

 .دارفالا نم وا اوناك ءارما ابيابرأ عم تايقافتالا كلت ىوقح ةنايصو

 نم اهتنامصو ةموكتملا هذه يلعةظف الب يمظعلا ايناطيرب دهعتتءاينأت
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 نيسح كاملا

 ةيربلا اهدودح ةمالسيو « اهتيلشاد يف تناك ةروص ياب ناك لخدت يا
 نمةيلخاد ةنتف عقو ول ىتح « لكشلا ناك ابا « دعت لك نم ةيرحبلاو

 ةدام ةروك لملاةموكحلا دعاستءا رمالا ضعب دسح نموأ ءادعالا سئاسد

 ةملخادلا تاروثلا و نتفلا يف ةدعاسملا هذهو . ةئتفلا كلت عفد ىلع ىنعمو

 . ةيداملا اهتاهظنت ةمب رعلا ةم وكحلل متت نيحىلا يا ةدودحم اهتدم ن ركت

 نا ىلا ىمظعلا امناطي رب ةفراشم تحت ةرصبلا ةبالو نوكت : أثلاث
 بناج نم نيعيو . ةيداملا اهتامظنت ةروك ذملا ةديدحلا ةموكحلل مَ

 ةلاح هيف يعاري لاملا نم غلبم ةفراشملا كلت ةلباقم يف ىمظعلا ايناطيرب
 .٠ ةمبرعلا ةموكحلا

 ابتبيبر هيلا جاتحت ام لككي مايقلاب ىمظعلا ايناطيرب دهعتت : اعبار
 . براا ةدم لاملاو رئاخذلاو ةحلسالا نم ةيدرعلا ةم وكلا

 ةطقذ نم وا نيسرم نم طخلا عطقي ىمظعلا ايناطيرب دهعتت : اسماخ

 .اهل ةدعتسم تسمل دالب نعبرحلا ةأطو فيفختل ةقطنملا كللت يفةيسانم

 بودنملاىلا بتك دق ناك و . بوثولل بهأتي «ريطالا لمعال ًارس ةدملا
 يف نوه[ كتم روثرآ رسلا هياجاف كلذي هماعي اياتك رصم يف يماسلا
 ( هسا لوالا ىداخح )5و9 ةئس راذا ١ خرؤم باتك

 : هيف لوقي

 9 وسر دي نع )مس( رخآلا عسلر ١4 خر ملا كيف رائيقلت دقو

 اهنورتو اهذاختا نوونت يتلا ةيلعفلا ريبادتلا ىلع انف وقول انررسو نيمالا

 ىمظعلا ايناطيرب كلم ةلالج ةموكح نا . ةرضاحلا لاوحالل ةقفاوم
 عسيمج ىلع تقفاو كاملا ةلالج ةموككح ناب كربخا نا ينرسيو .اهزيحت
 عم لسرم وه هلاسرا يفو هيف عارسالاب متيغد ءيش لك ناو ميلاطم

 (ه) ١ برعلا كولم

 م

0 
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 برعلا كولم

 ىقبتف . ةنكم ةءرس لكب ةيقابلا ءاشألا رضحتس و. اذه لماح كل وسر

 ا_لمالعاو ةك رحلا ءادتوا نيح ىلا كرما تحك نادوس ترود يف

 يف دبا نولذاب انءادعا نا اهادؤم تاعاشا انيلا تبتنا دقو. ام انممر

 ررضلا قاهطلالو« رمح الا رحبلا يف ماغلالا اهتطاسوي اوثيمل نفسلا لامعا

 .( ميدل كلذ ققحت اذا انرابخاب اوعرست نا موجرتف . كانه انطاصمع

 قلطي فكرا لبق يبرعلا يناطيربلا قافتالا ىلع رهْشا ةعبرا ترم

 نم يناعي زاححلاناك.و . ةكمب ةرامالا رصق نم هتيقدنب نيسح فيرسشلا

 تدسف . ةيبرعلا راطفالا نم هاوس نم رثكا اهلاوهاو يرهلا ةدش
 دالبلاف ناك امم ليلقلا دفتو © جحلا نع جاححلا عطقثاو « رحبلا باوبا

 كلملاةلالحلاف دقو . عوملا نم تاّئم كلهو سانلا تحضف ؛ داز نم

 . نخدلا نولكأب نيتنس لزنم لهاو لظ هنا

 نم نمأم يف لصيف ريمالا حبصا دق ناكو ربهشالا ةعبرالا ترم

 .هب نابتس الاه مهحالسو مهام نم كلذ وف ه.دلو ءادعألا

 فترادوس تروب قيرط نع درت تأدب لاملاو حالسلاو رئاخذلا تناكو
 . هتاوقو هتادع دفنت ال يذلا ردصملا نم

 نايعش نم عساتلا مويلا حابص يف ضهنو . هللا ىلع فيرشلا لكوتف

 اهقلطا هتيقدنب هديبو رحفلا لبق ( م ١914 ناريزح ؟ ) هذ رنمو ةنس
 تنلعأ . ةنيدملاو فئاطلاو ةدج ىف ىدص اهيودل ناك ةدحاو ةقلط

 مولا يف ةنيدملاو فئاطلا يفو < لوالا موملا يف ةدجو ةكم يف ةروثلا

 «ابلك ةصأتم ةئزوم ةب ركسعلا تاوقلا نم هيدل ام ناكو . يناثلا

 هللادبع ريمالا محهو « ةكمب « دايحا , ةعلق هدونحب ديز ريمالا رصاحف

 ىلع ناريمالاو ء« هدج ىف ادئاق نسع فيرشلا ناكو ©« فئاطلا ىلع
 .. اهيف كرتلا رصاحبل نابرعلا ناعيجي ةئيدملا نم اجرخ دقو ©« لصيفو
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 نيسح كلملا

 مهبف ةلاسب ىلع ديز ريمالا مهريغص ًاصوصخ فيرشلا ءانيا نهرب دقو

 «دايجا»ةعلق راصح ىلع ربُس رمي لو لاضتلايفدلطا اهز زعو«لاتقلا اهرهظا

 فيرشلاو «اهبف ةرامالا رصق ىلع اصوصخو « ةكمم ىلع اهران بصت تناك ىتلا

 يتلا لبانقلا اياظشب يلابيالو ةكرحلا ريدي رصقلا كاذ يف ةصاخلا هتفرغ يف
 .رصالاب راصحلا للك ىتح رهس رمي ل  ناردلاو فوقسلا قريت تناك

 هفئاطلا ىلع هللا دمع ريمالا ىلوتسا م , ناضمر + ِق «دايجأو تماس

 . ةنسلا كللت نم ةحطا يد ف

 فيرشلا عيوب (م 1415 لوالا نيرشت 0 ) ه )5 مرح ؟ يفو

 يا « ىريعلا فالحالا لود هب تفرتعا يلاتلا رهشلا يف و« كلملاب نيسح

 يزياكنالا نالوطسالا ءاجرو«زاجحلا ىلع ًاكنلمءايلاطياواسن رفو ارتلكنا
 « هفالحا لودلا كللت ءىناهت كلما ةلالج ىلا نالمح ةدج ىلا يسنرفلاو

 .برعلا ءارما مظعاب هاعدو يسنرفلا لوطسالا لاريما هترضضح يف بطخف

 لاريسمالا نم ءارطالا كلذو ةيطخلا كلت نيسح كلملا ىسني دق

 يتلا لئاسرلا نم هيدل امو قرولا ىلع طنخ ام ىسني ال هنكلو يسنرفلا

 راديف هترايزي ينفرشش موي ةريغصلا ةبيقحلا كالت يف هرس بتاك ابلمحم ناك

 بودنملا رصم يف نوهامكم روثرآ رسلا فلخ نم باتك اذوه. ةفاضضلا

 ١ دم ةئس ناسدن ١9 خرؤم ؛ تغنو كئتيجدر رسلا يماسلا

 : لب ام هيفو ه )سعم ةيئاثلا ىدامح

 يه ةيناطيربلا ةموكحلا فا متلالج لاب نم حربي ال نا لمؤا »

 ةيفولا ةفياطاو 6 لدعلاو قحلا رامذ ة.ماح يهو تادهاعملا مرت يتلا

 20 دوبعلا نوخت ال يتلا
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 برعلا كولم

 0 ةمب رعلا ةدح ولا

 يارغدراودا رسلا باتك .- وكب سكيس ةدهاعم - اهيف ةيلبلا سأر
 صم « عيرالا ثدملا نوككت نا طرشب - ندنل يف اسنرف ريفس ىلا

 - ايروس نم ءزج نع كلما لزانت - برعلل « بلحو ماشلاو هامحو

 تيبلا فقسب مائهالا  نيحتافلا برعلا ةلبق - ةريزجلا هيش يف اذاهو
 هُؤادع - ةحومط - اكلم راص نأ لبق نيسحلا لضف - ساسالا لبق

 كوام يناماو هيئاما - اههبف هتايثو ةتسامس يف لطخلا - برعلا ءآرمال

 - ىمظعلا ايناطيرب ءافلح -ةسلا طو رشلا نم يناثلا طرشلا -برعلا
  ةيمشاه ةيروس ةلود - برعلا ةحاذس - مهابج را اهئالكو عادخ
 ء و ابيغبأ ال » - هياحسناو كلما لزانت

 سار وه نه لوقي نأ افصخم ناكو رظنلا معنا نم ىلع بعصيل هنأ

 يا«عوضوملايف ةقيقحلا لك ةقيقحلا انيغب ام اذاو .ةيبرعلا ةمضقلا يف ةيلملا

 ارتاكتا يف تمسحت ءازدا ةعبرا يف اماما ودبي ؛ لشفلا عوضوم

 ةيلبلا سأر . ىهسفنا برعلا مث « برعلا نم ةماعزلا ىلوت نمو«اسنرفو

 . سوّؤر ةعبرأ وذ نينت نذا

 هعم ك رتشي لشفلاو ةسملا با,سا مها نمدعي ًادحا رالماع كانه نكلو

 ةدهاعملا نا . ممعتلا بنتجنل .ةيرسلاةيلودلا ةسايسلا وهو الا4رخا لماع
 سكس ةدهاعم يا « ارتلكناو اسنرف نيب - ةيرس تناكيتلا - ةبرسلا
 . ةيبرعلا ةدحولا قيقحت يف لشفلا بايسا مها نم يه « وكب

 نلعا نا لبق يا ١و1 ةنس رابأ ١6 ف ةدهاعما هذه دقع م دقو

 روثرا رسلا ناك انيبف .اموي رشع ةعيسب كرتلا ىلع ةروُدلا نيسح في رشلا
 لثركلاو وكب ويسملا ناك دوبعلا برعلل عطقيو ةكم ضوافي نهاركم

 )١( باتكلا ةتاخ يف قحال ثحبلا اذبا ,
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 نيسح كلملا

 ةيسامس قطانم ىلا ةيروسلا دالبلا امسقف موؤشملا اجلمع اتا دق سكيس

 ةحلصم تريتعا اذامودلا اهلك يهو « ءارعسو ءارمحو ءافرز « ةيداصتقا

 . ءادوس قطانم دالبلا

 ددرت نود ةدهاعملا كلتىلع قفاوت مل ةيزيلكنالا ةموكحلا نا ىلع
 ىلا ذئموب ةيجراخلا رظان يارغ دراودا رسلا بتك دقف .طرشنود وا

 ما رك (١ مسقتلا عورشم) عو رشملا ىلع قفاوت كلملا ةلالح ةموكلح نا همف

 مه نوكيو برحلاب برعأا كرتثي نا طرشب ةماعلا فالحالا حلاصا

 . ىقشمدو بلحو ةامحو صمح يأ عيرالا ةيروسلا ثندملا

 ءاهلك ةيروسلا داليلا زيلكت الا نم بلط دق نيسح كلملا ةلالح نأكو
 لحاوسل اوعبر الان دملاب بلاطي رمتساو« هنوردنكساونيسر ,هنع ل زانتمم

 ةسفلا طورشلا يف ثلاثلا طرشلا نم ربظي اك زيلكتالل فرتعا مث .[ضيا
 ةبالو ىلع لاغشالاب ىعشملا ناويدلا نارحرت اهمجحسرت دقو  ةفراشملاب

 م ١ راك ةمراشم ءاليتسالا ىلع افرح صني طرشلا نا معن لصوملا

 . قالطالاب .يبتنيو طو رشلاب (يلاغ أدبي ءاليسألاو . الاغا

 ىلا ارتلكناو اسنرف نييةيرسلا ةدهاعملا الول هنا نذا لوقن نأ زويا

 ةدح ولا مويلا تققحت تن اكل «فيرشلاو ارئلكتنا نيب ةدهاعملا تمدقت

 يف«لامشلا ف ةمضقلا ىلع تضق ةدهاعملا كلت نا رككني نم سيل ةيدرعلا

 .ةريزجلا هيْسىلا ةرمدملا اهبايسأ لكي لصت مل اهنكلو نيطلفو ايروس

 . ةققلا فصن ريغب قطنا ال لوقلا اذه يف يناو
 ذئموي ةريزطلا هيشب متهيل نكي فيرشلا نا وهف رخآلا ايفصن اما

 «ةريزجلاهبْسيف اذامو . ماههالا اذنم ًاءزج الو« نيطسلفو ايروسب هماتها
 ىراحصلاو«ةدرمالا لئابقلاو«ءادعالا ءارمالا ريغءاهملاهبح وب لام اذا
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 برعلا كولم

 نوكت نأ يغينيف « نيحتافلا برعلا ةلبق «نيطسلفو ايروس اما 9 رافقلاو

 .فيرشلا دنع قرف ال .امهنم ًاءزح زاحملا نوكي وا زاحلا نم ًاءزح
 . ةيبرعلا ةدحولا ىقحتت ماضنالا كلذ يفو

 هماتها لبق تيبلا فقس منع اهبحاص نا ةطخلا هذه يف ىرت الفا

 ينوه لب؛ نيطسلفواي روس يف رومغلا يلب رعلا اهماساسالا سل و9 ساسالاب

 نكمت ولف . ةدرمتملا لئابقلاو ءادعالا ءارمالا يف « ريسعو نيسلاو دن

 تناكل ؛ هتيار تحت مهتاتش عمجو« هتءلك ىلا مهتدك مض نم نيسح كللملا

 ةيسايسلا قطانملا ناولا لوزتو « لامشلا تايقع اهدنع لاذت ةدامس هل

 هل ذوفن الو ىسها © نيطسلفو ايروس ىف لشف دقو « هنكلو . اهلك

 . ةريزجلا هبش يف ركذي

 كلم راص نا لبق ةضقلا ل يمس يف لضفلان م هتلالجلاهلاعاناو اذهلوقا

 ليمسلا كدهع ناك امدنع« هئاباو هئاهد ىف « هئاضمو هتايث يق هناو .زاحملا

 لود نم لاننا دعب الا هيلع مدقي ميذلا ليعلا كاذ( ريطخلا لمعلا ىلا

 مونم ذخاو«لاموةئوؤمو ةريخ د السن م ةفاك ةيداملا هيااطم فالحالا

 2 ةمداسللا هأدبم ناك ناو « هنا اهلك ةيسايسلا هيلاطم قيقحتب دوعولا

 نوكي ناب عمط اكلم راص نا دعب هنكللو . لالجالاو باجعالاب ريد

 قوف وهف ا اذ لثم زيمي ام للمس ساسايف نكي لو . برعلا كلم
 يفيناثلاط رشلانم ربظي مءادعلا مهل رمضا نييك اطابرعلاءارهأ هراقتحا

 «ًاقح هدقتعي امس عافدلا يف هتايثو همزع نم ناك اهمو . ةسخلا طورشلا

 . ةيزاجحلا هتروث يف دادسلا مدقت ةمبرعلا هتسامس يف لطخلا نافذ

 دقو « ًأاجاحتحا ةيسايسلا رئاودلا ٌدلَم ةحض نم موبلا ةدئافلا امو

 يلط' يدق مهول هناةءاهدلا هرمثتسي رس ةيضقلايف قبو راتسلافشكنا

 ًايأد مويلا ضرالا ةماس بلصا ًانيسح كلملا نكلو ديدج مح بهذب
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 ناسوم كلملا

 يوطي ال « مالحالا تمرهو 4 ماهوالا تداش ناو ويف. ًادوع موسيدأو

 لع ءاهدلاو ةسامسلا فيس ًارهاش توميدقو. ماسحلا رسكم الو ملعلا

 ام,ةيبرعلا ةدحولاو < يمشابلا دحلا ليمس يف نيسهولاو نيسقسقطلا هئادعإ

 . سفنلاب ةقثلا كلت « ةقث ابلمجا امو اممظعا
 لجحر ريغ ام اطيرد ةلود نم لاس كلملا ةيلط ام بلطي نمو « لحا

 ءا رهأ نم نهو؟9 مدسسفت أب 5 زياكنالا ةقث ٠ نم مظعا هسسقند هنقل حاط

 لاعب ةريزملا ِق هذاوخاو هئالمز نع ءى لا ضعب فر ءب يذلا برعلا

 يناماو «كلملا يناماو « فيرشلا يناما « ىنامالا كلت قيقحتي سفنلا

 . ريغتت ال ةدحاو ابلك يهو 9 ريكالا دقنملا

 ف ءادعلا مول رضا هنأ ثلق . نيرخآلا ىن اما عم ق قفتت ال اهزكلو |

 ةنئتف تعقو ول » نأ هنف ءاج دقف . ةسجلا هطورُش نم * يناثلا طرشلا

 امن اطيرب دوعمت 0 ءارمألا صعب ل يدنيوس نكد وأ ءا دعالا سد اسد نم 4 اخاد

 يسيردألاو دوعيس نا نا بيدرو الو. « ىنعمو ةدامود مويلع دعا نأ

 ببر الو © طرش )ا اذه بتكي نأ هربزو رمأ امدنع كاملا نهذيئاناك

 يسيردالاو دوويس ناو كلملا نيب الكلذ كردي نا اك | امناطي رد كدمدعم نأ

 ايناطي رب ءاقدصا نم ريسع ىردسو دمت ناطلم نكلو . مدقلا ءادعلا نم

 اهتيراحم اهيلعبسج وب دق ظرش ىلع قفاوت نا اهنكع فيكف « اهقالحاو

 هتخسن قافتا طورش 5 وبلا اوموقي نا زيلكنالا عيطتسي فيك و

 نأو ركهتسم ساي ةقفصل ةقفصلا كلت نا؟ وكب سكس ةدهاعم ًافلس

 هؤاهد ناك امبم ربك الا ذقنملا يف ةحاذس ىلع اليلد طو رشلا كلت يف

 ةفاح وا ءاهدمتعميف لبج ىلع اليلد اهم امناطيرد لوق يف ناو . يسايسلا

 اهرب ِق ابلاحر لوقف نم ناك أهم اهتموكح ْق ةعدخ وأ )2 اهلسأر ْق

 الا



 برعلا كولم

 . دويعلا ىلع اهتظفاحمو دوعولاب

 كلسملاةروعو برحلا ءابتنا لق ئتح نيسح كلنا ةلالج كردأ دق
 اهديرب ال دقو «ةيروس الوا اهدي ري“ ةييرع ةلود سيسأت ىف هكلس يذلا

 ائاطي رب كلم بنان ىلا رهشا ةثالثب برا ءابتنا لبق بتكف . ةيعشام الا
 لوصح مدعيي زجع رهاظت هيلع انفضا ىتمند : هف لوقي اباتك رصم يف

 ...(هنعلزانتلاو رمالانه باحسنالا يلع محلي رين انلانم لم ود ناك ام
 نم دب ال راك اذاف » : ةسقلا طورشلا ىلع رصي لازب ال وهو لاق مث
 ( انناطيرب يا ) اهناو ... باحسنالاو لازتعالا ىوس يل اه ليدعتلا
 ...مهصالخاومهؤالو ريغتي الئذلا اهؤاق دصا يدالواو ينا ىف باترت ال

 . ةصرف لورا يف ابملا رفسلل اهمف انتماقأ نسحتسي يتلا دالبلا نوئيعت م

 ىلا نيملا كاذ ذنم هدصق اذه لازب الو كلملا ةححل هذه لازت الو

 لع ضبقي وهو « هتعدو موي يل لاق دقو < ةدج يف هتاباقكع تفرشن موي

 برعلا ءارما قفتيل . اهيغبا ال ( ةماعزلا يا ) اهيغبا ال ينام« هتيحل
 اوءاش اذا بحسنأف ةيبرعلا ةدحولا ديبأت ىلع اوقفتيل . لزتعا اذاو اهيلع
 ةرضح اد« لوقا. اعءوبدم وا تنك ًاعبات هيلع نوقفتي ام مهكراشاو

 « . ًاعوبتم وا تنك أعبات « بيجنلا
 قلاسر يف نعجشف « يتاحر نم دصاقملا دحا دّدمود يدطو امادهو

 مهافتلا ىلا ليبسلا ديب يف هتلالج ةمدخ "يلا ببحو . ةيبرعلا ةينطولا
 ١ برعلا ءارها نيبو هنيب

 سس ل | |آ

 . نيسح كلما خيرات ةمثت ؛ فاؤملل هتاقحلمو دجن خيرات يف )١(
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 ةدوءاوم

 كت ولا

 : هتاكس ةدع

 4هيوس أسم

 هلئامق مها

 هلدم مهأ

 هفاذم

| 
 ةعروس

 هبوامف زعت ىلا رمحالا رحبلا ىلع اْغا نم دنع طخ يونج :
 ىلا رشب ينبو نالوخ دالب يف ره طخ ًالامش . هبطئقف

 يديم ىلا ديعس خيشلا نم رمحالا رحبلا ابرغ . نارجن

 . يلاغا عبرلا وا يناسلا رحبلا اقرشو

 . هلدعص ءاولو رعت ءاولو ةءدددحلا ءاولو ءاعتدص ءاول

 . نويلم فصنو سفن يفويلم و

 . عيرم ليم فلا نيعبرا و

 هلام وذو لم وذو ةثراوطاو نارمحو ليكيو ديسأوم :

 . همراكملاو رطم ومنو مالسأ وشد و

 هقفلا تسدو دششزو زرعتو ابإو مريد رام دو ءاعنص

 : 85-5 ام و

 . دوبملاو ) عفاوش م( ةرسلاو ةملعامسالاو ةياديزلا :



 عيورتلا يف غيلبتلا
 ندع ىلا اناوصو - « ليحتسم نميلا ىلا كرفس » - « هحيذن للاو»
 ىمظعلا ايناطيرب ليك و 3-3 يك ريمالا نلصنقلا ع مك املا م رمأب م2

 اناكم ال 2 نميلا ىلا رفسلا يف رطخلا 3 ماما رمو يرعملا -

 ةسايسلا - سيساوجلا - « يزاجلا » يقيفر لع ضارتعالا - دويقب

 - رجملا يف ةيبرعلا ةغللا - ندع يف ىيحي مامالا ليكو - ميورتلا يف
 صيسو - ةنغلا لامح 3 نودسفملا 32 ارحنخو فيس لمي ريفس

 | مامالا ليكو نم باتك سس داّيعالا راد نو باتك 3 لمالا

 , بئاثلا سوساجلا

 لحر لخد نيح ةمكرودودنلا دناردلا ىدحا ةرادايف مود تاذ تنك

 . ةيزيلكنالا ةغللا يف ثيدملا هماعب ًاباتك يغبي ناسللا ال ةحبللا بيرغ
 ىلا رفسلا ةمها يف ذئموي تنك :.نمبلا. نم :لاقف# تنأ نبا نم : هتلأسف

 : ةدافتسالا ف بغار اناو «تلقو هتحبلطو لجرلابتسنأتسأف برعلا دالب

 ءاملاو ءا وبلا ةببط اندالب : روفلا ىلع لاقف . كدالب نع ينثدحو سلجا
 ائيراح :باجاف ؟ نويراحي نمو4تلقف . بارتحا يف ًاءاد ابلها نكلو

 . اضعبانضعب ًائادبراحيو“«يسيردالا انيراحو“ لئابقلا انيراحو « كارتالا

 ؟ هلك نءيلا ؟ اح ىيحي مامالا لهو

 دحال عضخن ال نميلا لها نحن . هنم ًاريغص اءزح محب وه .ال
 نوككنل ائيلا سائلا برقا حيذن .ارلحا نم براحنو ةيرمكلا بمن .ا(ًمئاد

 مقنو«ًامكاح ( هديرن ال ) هيهتشن ال لجرلا اذه: مامالل لوقث . نيلقتسم

 . انماما تنا انمك اح تنا : هل لوقنو انملع خش انم



 برعلا كولم

 ةجبلب باجاف ؟ هيصنم نع لزانتلا مامالا لماع ىبا اذاو : تلق

 . هحيذت هللاو : ةئداه

 نذؤي ال هناو . ال : لاقف نميلا يف بناجا نم ناك اذا ام هتلأس مث
 . كانه ةماقالاب الو باهذلاب ال م

 9 ينجالا مك ءاج اذاو
 .٠ هحذن هللاو |

 . ًاركنتم حاس اذاو

 . هحذن هللاوف هائفرع اذا

 9 مكلثم يبرع وهو يروسلل نذب ام وأ أ

 هس دقو .نميلا لها لمع ءاوس ىحتن رفلاو ورق أمحسسم ناك اذا 358

 , هلع رظنلا فرصي وا ةئاسل

 ريغي نا نود لجرلا باجأف 9 هومتفرعف هرما فشكتا اذاو تلق
 . هم ركنو هفضن لوقي هنأك . هحيذن هللاو : ةفيطالا ةمانلا هتحبل

 . عم جعزب و ٌكحضي امو هلت ر ةصق نم ”يفو كروب ويننم ترفاس

 نمسلا ىلا رفاسم ينا ءاقدصالا ضعي تيب يف تلق .رصم يف تعاوأر مث
 « نكم ريغ: روفلا ىلع لاقف رضاح ١" ريقش موعن يروسلا بيدالا ناكو
 : تاقف «هحيذنو دالب نم حايسأ ىد تقاحو ةصقلاب هللا ةمحر ىئرك ذف

 . نكمم ريغ «ليحتسم . ةيناث ىنباجاف# يقايح ىلع فوخ نم له؟اذااو

 . رمألا ءايلوا كلذب نذأي ال : لاق ذا نانئيطالا ضعب هيف اب خرصمث
 9 رمآلا ءامأ وأ مه نمو >5

 , زيلكت الا

 يف لفتشي هتافو لبق ناكو « نادوسلا خيرات » اهنم ةيخيراتو ةيبدا فيلات 4 (1)
 « جمل خيرات » فيلات

7/8 



 ىمح مامالا

 9 نميلا يف ةدايس زيلكتالل لهو

 .:رونذأب لق 0 نميلاو كل ام .٠ بتاوبالا نودصرب ندع 5 مم 5

 راطخالاو © مويلا برح نييلا يف . يفك اذهو جحل ناطلس ةرايزب

 ... كلذ ىلع دز ... ةريثك

 ىلا كرفس ليه سم : لاق مث عاورف ثككس ٠ ادي دج اش دري و

 طرشب كت وعد لبقا يلا : تلقف . هتيبيف ءاشعلل يناعدو . ليحتسم نملا

 انسأ اموهللا همحر طرشلا لمقف لمحتسم ءاعنص ىلا ي رفس نا لوقت الإ

 . نسلا يشاوح نم ةيشاح ثيدملا ُْق ةلمللا كلت ف

 رطخو ١ يل نيطنطسق مدقلا يقب كصن أهسق تعءمتحاو ه لح ىلا تح

 ةلالج تلأسف قيفر نم ندبلا لابج ىلا رفسلا يف ديال لب سأب النا يل
 اترفاسف .يلؤس ًافطلت باجاف ينقفارب نا نيطنطسقل تذأينا نيسح كلملا

 ينوهو؛ يك ريما ًازاوج لمح لاقعو ةيحئرفا باشيف انا «لاىلعنيلك و تم

 قئالعلا تناكو . ًايزاحح زاوج لمحي يزاجحلا شمجلا يف مزالم بوث

 ٠ لوقلا تفلسا ام نيا كاذ ىف ةخارتم كلملاو زياكت الا نيب

 علطانا دعبوي زيلكتا طباض ف.صرلا ىلع انلقتساف ندعيىلا انلصو

 ماع رما وه لهو : تاقف ماا نم رمأب :الثاق اهب ظفتحا انتازاود ىلع

 انناونع ذخا مث .يديس اب ماع رما وه: باجأف 9 طقف انب صتخي هنا وا

 مايالاو مويلا كاذ نكلو مولا كاذهف انملا تازاوملا ديعي ثان اندعوو

 . هدعول ًائاد ربي ال هنا انقيتف يزيلكتالا ىلع تديش ةيلاتلا ةثالثلا

 نطنشا وب ةمحراخلا ةرازولا نم فيرعت باّتك كلذك لمحا تنك دقو

 هتفعامث .يزا وج ةداعا م اا نمبلطيناهتل أس و يريمالا لصنقلل هنم دقف

 00 كنعلأسدحأالو كسأر عطقيأ دقر:لاق مث شوه دم رفصف ي دصقد

 ََى رطلاو« م ويلا برعح داليلا يف .. .كل نذا اذا اذه  رفاست ال كحصنا
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 برعلا كولم

 . كيمحا نا ردقا ال اناو « ةنيما ريغ

 فو ةصاعلا يف تالزانت دق «لحرا عمسأ : ظغلا يكلم داكو تلقف

 هيتكت باتك ريغ نآلا كلأسا الو . ابلك يقوقح نع ةيجراخلا ةرازولا
 ياتكلا لصنقلا بتكتف . هتلباقم يغبا يلا هل لوقتو هيلاينف رعت م اغا ىلا
 . تازا ولا ةداعا يف أطبا 6 باوجلا يف أطبا مك احلا نكلو لاخلا يف

 : لوقي بارطضالا ضعب هيفو ثلاثلا مويلا حامص لصنقلا ينءاج
 ةحراملاءاسميدانلا يف تعمتجا ينكلو ريخأتلا فببسلا ام يردا تسل
 انليقتساف ةلاكولا راد ىلا انيهذف . نآلا هروزن لاعت . لوالا نواعللب
 ةلداقمال مويلا اذه نيعو لارتحلا كم لا بتنك لق ؛ لصنقلل الثاق نواعملا

 لارتخجلا بدكم ىلا انادند ٠ ةعاسلا كلت 2 انلباق ناب هل رضح فطلتو

 وم اذاف « ندع يف يركسعلاد يفدملا م اًغاو ا :اطيرب ليك و توكس

 راملا انعم سلحف سول اب رمأو و انحفاص 0 ارجل قلط ةماقلا ليوط لبك

 لارنجلا لاق مث . نيكتتما لوا لصنقلا ناكو لدالا هند اعم ٍلْيَر
 عسمت و كس 8 كريخا نم قدص تلقذ رعاش ؟ كرا يل ل 9 : ينبطاخم

 م لارنخلا ركاذف مجعلاو برعلا ءا رعش ْق ثيدخحلا ناكف عوضوألا

 نال مهاوس نم ثا 4 نوءدععتو هذ وقرعد ةيدنطا لاحرو 2 مايخلا

 ةغالا ىلا هتمحرت يذلا رعاشلا اما : لاق مث . ءانغلاو وبللاو رمخلا ريشب
 ةياحا تحرشو . يرعملا ءالعلا يب مسا ظفا ىف هةتدعاسفق ... ةيزيلكنالا

 . ةيسحم ضخمأي طاةفسلفو ةيلقعي رعم ا ةفسأف : :نب رعاشلاند ف ةرفلا هيلطل

 «يريمأ فظوم لعقد 1 ىنوبحعمف 2 يدجافي ل هنأ لارتحلا نم يبرحع

 تحي الو . قرُس فظوع هش كلذ ف ناكو. هيف يغبأ مع ثر دا ف

 نم او رطت ٠ ةمس نبر شع كانه هدالب مادخل ديما ةموكح لاحرنم رهو

 ال وا : لاقف ىدصقب ت روحو ةحامسلا ىلا م : ةملد دلا دئاقعلا ىلا ر ءعّشلا

 لبد



 غي مامالا

 رفسلا ف ”نكلو : لاقف . رافسألا ةلل ى تاقف ؟ راطخالا كبح

 عب طتسن ال نحنو نييحيتسملا ىلع ًاريبك 0 2 ًاديكا ا رطخت نمملا ىلا

 . اندودح زواحت ام ْق كين نا

 سطالنب لثم هيدب لسغ دقو ىلصتف اذه « لارنملا ةرذح ان : تلقق

 نم ةياحلا بلطا ال تنك اذاف . كلذب ضار اناو . نامزلا دق يف
 ةرضح اب ءاعنص ىلا رفاسم يلا ..* ينم اهيلطا تا يل زوخيأ يتموكتح
 تاموكح نم ةموكسح ةيان يل ةقالع ال :.ةيسامس ةمبم يل سملو لارئجلا

 نا يتحايس يف بحاو « مهنم الصا اثاو ؛ برعلا بحا ينا الا . ماعلا

 ةداح يف مهنا ةدهاشملاو ثحبلا دعب تدكأت اذاف. تعطتسا ام مهم دخا

 كماماربجا يناو . هيلع مهثحاو مهافتلاب مه مصنا ارتاكتنا ةدعاسم ىلا

 نميلا انمه ال ةمأكو ةموكحك اننا يمعل كلذب اكريما لصنق ماما

 ارتاكتا مدخا نا عسيطتسا تنك اذاف.ةيب رعلا دالبلا يف انل عماطم الو

 ملاسا ال . اناحمو ًارورسم كلذ لعفا برعلل عفان هدقتعا ام يف

 كلذكدحن ىلا رفسلا يل متدبم اذاو . ءاعنص ىلا رفسلاب نذا ريغ ةأفاكم

 . انيما ًامداخ برعلا ةحلصا ب ًاركاش مل نوكا
 ءاعنص ىلا رفسلا امأ . دجني ندع ةموكحل لحد ال 2« لارنلا لاقف

 . نيحيسم ثورفاسملا ناك اذا ادوصخو راطخالاب فوفحم تلق اي وهف

 مكتايح نع اهطق نلارؤسم نردكن ال اندودح زايتحاب 39 ) انذأ اذاف
 . دودحلا كلت نود مكتمالسو

 لب يقوقح نع هيف لزانتا ًاكص عل بتك | نا ديرت لهو : تاقف
 رمالا يف رظنأم : الئاق فقر مث 6« تكس مث «؛ كحضف ؟ يتايح نع
 . ًاسسرق مكيلا بتكاو

 كف رعب لارثملا نا رهظي :ةلاكولا راد نم انجو رخ دنع لصنقلا لاقو

 (5) ١ برعلا كوام
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 ناك امو.نآلا مازءعرس ام ريغ هنظد وأ هقرعل ام ضعب فرعال ثحأسو

 بنا رغ نم هلهجا تنك امىلع ىلاتلا مويلا يف ينفقواف . أئطيم وا ايناوتم
 ساخلا ثيدح للملا ف تعهمصأ يلا رومهالا

 لع ت”راقزتلاو . ىع ل مامألا ىلا ناس كاملا لوسر ينا 0 اهوا

 زياكنالا ا: نذأي فيكف ٠ يزاححلا شجلا ف مزالملا ي ةفر كلد

 . مامالاو كلملا نيب ةدهاعم دقع ىلا ن وحات ري ال مو ءاعثص ىلا رفسلاب

 يغلا| ةيلاملا تاكرشلا لبق نم اكر يما نم مداق يفا « اهمئاثو

 يرماب لصنقلا ماها كلذ ىلع ناهوبلاو . نمملا اح نم تازايتما

 نم كانه ناك اذاف ؟ نوسفانملا مهو ءاعنص ىلا رفسلاب نوئذأي فيكف

 مهسفنال اهنوغبي اهئاف ؛« تازايتما

 يف احئاس تّنِح دقو رصم يف ةيبرعلا ةضرنلا بزح لثم يفا ' اهشلاثو

 ... ناهربلاو . زيلكنالا ىلع برعلا ريثتساف ةركفلا هذه ثيأ دالبلا

 . ندع ىلا قربلا يف انقيس

 ىلا رمالا رودص برغتسي لهو ؟ كلذ دعب عسيورتلا برغتسي لبف
 9 يقيفرو انا انتيقارم ةطرشلا ةرادا

 . فاصنالاو تيئتلا نونظلا يف لواحاو رظتنا اناو عوبسالا ىو
 ناطلس لضف ميركللا دنع ناطلسلا روزا نا تيلط كلذ ءانثا تنكو

 ناو هومم ىلا بتكا نا يغبني : يل ليقف يتقفاره لصنقلا داراو جحل
 _ :نراعم ىلاو ناطلسلا ومس ىلا تيتكف . زيلكتالا كلذك نذأتسا
 يقشضدو ينءاحو 4 ارم الهؤم ل والا نم باوجلا ينءاحف ماا

 نالوا نا هيف لوقي باتكب بوحصم يناثلا نم نذا لصنقلا ةطاسوب

 ؛« نوكي ال سرح نودب رفسلا ناو عونممو رروظحع ميل دودح جراخ

 فاه هزظا . عال ةرئاد يا 0 ةرئادلا 8 طونم » س رخلا رمأ ناو
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 ىبحي مامالا

 ىلع . سرحلا نع كلذك ينغتستو هنم نذا نودب جحل نم رفاسن نا

 . دوبقلاو عيورتلا نم انيلا بحا ديك الا رطخلاو انقي لاقي قحلاو اننا

 نيذلا برعلا ك-شلوا نم ينرذحو "يلا باتكلا لصنقلا عفد

 فكرا دعب لير رحيالا نوروزي مهرثكا : ةيزيلكتالا ةغللا نوماكتي

 نم دشا كقفر ىلع ائياحصا ضارتعا نا رهظيو : لاق مث . كوروزي

 هل ةفص ال ناو مدق قيدص يقيفد نا هل تدكأف . كيلع مهضارتعا

 .يدحو ل نذالا ردص اذا رفسلاضفرا يناو 4 ةحامسلا هده ِق ةمعمر

 ءاطبايف بيسلا تفرع ءاعنص نم يعوجر دعب يا ربشا ةثالث دعب

 ةدنعب ةليوط ةريثك تاعجارم ىلا انرما هرطضا دقف . ماحلا لارئجلا

 ةبك ريمالا ةيجرالا ةرازوبو «ندنلب تارءعتسملا ةرازوب اهضعب لصتا

 . نطنشوب

 ةطخ تدفختا نذالا نم دب ال نا ةيناطيربلا ةلكولا تأر امدنع

 نودكتي نيذلا ب رعلا كئاوا مهنمو ؛ اهباحصأ ةطاسوب تعسف ىرخا

 لهسا ةديدخلا نم ءاعنص ىلا رفسلا ناب ينعنقت نا « ةيزيلككذ الا ةغللا

 زيلكتالا قي دص ًالوا روزا نا كلذب تدارا دقو . ًارطخ لقاو ًاقيرط

 ماعمالا مرمصخ ةرابز نع ينينغي دقاأم ةماه ف ىراف يسيردالا ديسلا

 يف ينءاج ام ىلع ةاياوج « 5 احلا نواعم ىلا تبتك و "اتاتب تضفرف

 مهدودح ىلا مزاللا سرحلاب انةفريف لضفتن نا هلأسا « لصنقلا ىلا هياتك

 « هيف لوقي باوج هئم يتءاحف . مهتيامح اهدنع يبتنت يتلا دودحلا يا

 . دج امب مكماعأسو مكيلط ضوصخب جي ناطلس ىلا تبّتك دق

 اهرداصم نم رخآ ردصم ىلا مجرال ةصقلا يف دملا اذه دنع فقا

 ىرخا ةلاكو دصقا تحر ةيناطيربلا ةلكولا ترز نا دعد . ةيبرغلا

 « نطئطسف يقمف ر يعم و« ةميدقلا ندع يف « ناكريلا مف ف تمي . ةيسامس
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 برعلا كوام

 زيلكت الا ىلا ةريفسو ىبحي مامالا ليك د يش رعلا هللا دبع يغاقلا تيب
 بايلادنع انلابقتسا ىلا رداب ةيناولا ةداعسلا راذ ىلا انلصو اما . ندع يف
 نم ىرخأ صيمش اهتحت « ةريصق نطقلا نم صيمق يف لين ريغص لجر
 ؛ ةمامعلا عزن دقو « هسأر ىلعو 2 « فلا هلجر يو ءاقرز فوصلا
 . ةمامالا ةرضطا ريفس هللادبع يضاقلا وه . ءاضب ةيقاط

 ةيراع نوكت داكت ةفرغ نم ةيواز يف ةريغص ةداحس ىلع انسلج
 ةيروسلاو ةيرصملا دئارطا نم ددع يغاقلا دنسم بناج ىلا ناكو
 ريغ ةريغلا معن : الئاق هتليضف اهيلا راشا ةيكروبوين ةديرج اهيفو
 يف ًارئاح فقا ىننكلو . ةلاو نطولا ىلع اكريما يف برعلا ءانبا
 . ءيشب ةنب رعلا نم تسل ريئاعتو ظافلا دنع ةدب رطا هذه ىتعلاطم
 هذه اما ... 9 كانه يرعلا نم ةذتاسا ىلع ةغللاو وحنلا نوأرقي الفأ
 بيرغلا نمو ... ( ليمج ) « يهان » اهيواساف « ةيرصم دلي ىلا راساو
 ترادوس تروب نم مكتيف رب ائتلصو موي نا فوسليفلا ةرضحاي
 مكب با_حجعالاو هاتعلاط ؛ مكدلع لاقم ا-ميفو ةلجا هذه تلصو
 . ءاقللاب انلما ىقح يذلا هللا انركشف . مكيلا قوشلا قياسي
 بتكلا نم ةيتكنم هدنعو . ديجم رعاشو ريبك ماع وه مامالا انالومو
 مكتيقرب انتلصو موي... ابلك ةمبرعلا دالبلا يف اط ليثم ال ةظ وطخملا
 ءاج ىتمو .مامالا ةرضح (فارغات) كلسلاب اذرعشا لماكلا ةرضح اب
 نم هاحت ليله اذهو . مكتم دخ ف نحن . هب مكيلا عراسن باوجلا
 . يرعلا ةمدخ ىلع هسفن فقو

 ًاككحار « ةيمسرلا هبايث ًاسبال « هتليضف ءاج يلاتلا موبلا يفد
 لزم كراثثتاو هرس بئاك هّتدعم ف ناكو .قدنفلا ف يندوزي ) ةرايسلا
 يلاقع تسلف . يكاقلا انالوم : لرقي ىلع اهدا ىللخد . ديلا
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 ىبحي مامالا

 ةاهو لوال هتفرع امل همودقب رشملا ديعلا الولو . هلايقتسا ىلا تففخو
 لفرب ءاج ىتلا ةمشيفلا فّراطملا هذه نم فخلاو ةيقاطلاو صيمقلا نبا
 ىلع هلرط دقو رمحالاو رفصالاب 7 يناملا دربلا اذ_-هو ٠ اهب

 « .لراولالا ةرهادلا ةرماعلا ةماعلا هذهو . ينامور ءادر هلأك هفتك

 ةرضملا ريفس ًاقح اذوه . هرانز يف ةيبتْلاو « هديب هلمحي فيسلاو

 . اهرصن ماد ةيمامالا

 ناك اك هئيدح يف اسمر ةرايزلا كلت يف ناك يذاقلا نأ بيرغلاو

 مولا كاذ حايص كلذك راز هنا لاق الو « الما يل شعذا اف . هبادث يف
 اولاق ئذلا رابخالا ةاورا ىنذا تحتتف اذا ورغ الف . ةيناطيربلا ةلاكولا
 نسحتسي* ال لمح ىلع مدقي ال هناو « يرما يف م احلا ريشتسي حار هنا

 لاقو . ةرهاشملا « ماأالا نمال 4 مهنه ضيقي هناو « ةلاكولا راد ُْق

 زيلكنالا يا «مهناو«نينثالا نم ضبقي هنا - نودسفملا سب - مهضعب
 لصنقل ماركا ةرشاسم نولعفي الف رفسلا نع ينوعنع نأ اوؤاش اذا

 قيرطلا نا يل لوقي نإب هللادبع يضاقلا ىلا نوزعوي مهنكلو « اكريما
 ) مزاللا س راب ينقف رب نا عيطتسي الف « راطخالاب ةفوفحي ءاعنص ىلا

 كنف سئاسدلا رثكا ام ندع ا كنم هلل . لدواقالا نم اهريغو

 : سيسا وماو
 ًادكؤم دعوال ًاددجب 0 يضاقلا ةليضف نم بانك مايا دعب ين ءاج

 باحيالاب امج مامالا ةرضح نم ةيقرب لوصوب هيف ينرشبي « دادولل
 مككعم لسرأف يلوذ رع اورفاست نا نوديرت تقو ياف : لاق مث

 شافو كتف ايامك مكيطعاو (''هيوامىف شيلا ريم اىل صا

 انم متأأ .ةفيرشلا ةدسلا ل, كتسارحو مكتمدخب موقي نمي م كفن ريد

 ٠ كدع نم .ًاليم نيودسو ةسمح ةفاسم ىلعو ةيدونجلا نمهيلا دومل> دنع يه ) ( ١



 برعلا كولم

 . ماركالاو بدلا بجاو انيلعو

 ميركلا دبع ناطلسلا ومم فيض جحل يف ائاو باتكلا اذه ينلصو

 هوعم ةفامض ليمج ىلعءانك و . ةيناطيربلا ةلاكولا نم جرفلا رظتنا لضغ

 قفرلا دالو ضره دقف ٠ اهمومشه تددعت ةللح يف « اني هتوافحو

 يردجلا ءاد ناكو « ليقلاو لاقلا » ب انا تضرمو ىلاب نيطئطسق

 يعلطاو ؛ يقيفر بمصأ دق نوكي نأ تفخف دليلا يف ًايشفتم

 نا نالفو , نالفل اونذأت ال : احلا نم باتك ىلع ةيل تاذ ناطلسلا

 كلت ءىراقلا لثق اذاف . انم نذالا مهئيحي نا لبق دودحلا اوزواجحتي

 يرورس نم ائيش كردي ) جحلب رصقلا ِق ءارسأ انمقب دقو 2 لاا

 . يثرعلا هللادبع يضاقلا باتكب

 رمالا يف تبلا مهأسي ةلاكولا راد ىلا حارف لصنقلا مالعاب تعرسا

 انس نوكا برا دبتجا اناو نيئس سمح اهنيسح مايأ ةسمخ ترمو

 نم ترفنو «ةلطاملاو فيوستلا تميس نكلو . نظلا زيلكتالاب

 ال كوم هلك تراك وأو ٠ المعو اقح هاوس كدي هناخأ ةعيرا رمأ ىف

 ندع يف هلي5 وو انب بحري هداليلا ب باص نا اهف . مولأ تنك امل مهسلا

 . ءاعنص ىلا هيوام نم قيرطلا ف س راعاو مدخلا نم مزاي امب ان دعي

 سرحي ءاشي ةعاس انئةفرب « ةلاكولا لئاسر مغر ؛ ميركلا دبع ناطلسلاو

 . ةناضلا هذهب نايفتكم ءانفك ىلع انتامحو«يقيفرو اناو .هدودحىلا

 نيكست لواح ميرككلا دبع ناطلسلا ناك ) يالوم اب تم اذاو

 . برعلا بح ىف « مكبح يف هلو توما ( يرطاخ

 ىلا بتكي نا مهرس بتاك رمأو ىلا ةعادم ل رمأو هوم كدضف

 .رورسااو سنالا ىلإ ءاعدلا يه ةعادملا نميلا يف و مامطلا لا ءاعدلا ديفت ةاعدملا سوماقلا
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 ىبح مامالا

 .هيوأم ىلا سرحلاب ءاشن موي انقفري نا دعتسم هنا لوقي ندع يف مكاخلا

 : يلاتلا باتكلا نيموي دعب ينءاحف

 ١5١ ناسن ه يف « ندع . ةلاكولا راد

 يناحيرلا نيما رثسملا ىلا

 : زيزعلا دسلا اهيا

 نيطنطسقو تنا مقفري نا هلأسي 3 ناطلس ىلا مكاحلا بتك دف
 بغر هنكلو . ليحرلا نوعمّت امدنع ابا هاو دح ىلا سرحلاب ىت
 ىلع ًارطخ اهيف رقسلا ناو 6« بارطضا يف دالبلا ناب مكناعا نا 7

 ىلا سرحلاب مكقف رب نا ناطلسلا لأس دق ناك ناو هناو < نيمحسمملا

 امولعم نكملو , ةمالسلا مكل نائمضي ناطلسلا الو وه الف دودحلا

 دودح نود ام يف مكل ثدحي امع ةتبلا لوؤسم ريغ مكاخلا ناب يدل

 صالخاب مكل . ةمحلا تاعطاقملا

 يليار . م.ب
 ن دعب مك احلل لوالا نواعملا

 عطقي دق:يللصنقلا اهلاق يتلا ىلوالا ةاكلاب باتكلا اذه ينركذ

 يتعتما نه هدتع تكررت لو تنكو ,. كِنع لأس دوا الو كسأر

 يفو توريد ْف « نيناونع هترطعاو ) نميلا ىلا رفسلا ْف هحاتحا ال ام

 . يلها ىلا لقالا يف ينيعئبل « كروي ونت

 ىلع "ف و بلغت يذلا ام مايالا كلت ىرك ذ ديعا اناو يردا تسل ْ

 ىفاو اي ةماتلا يتقث امهو نيرما دحا ىلع يقابث نككي مل اذا ميورتلا كلذ

 مك ةحفص عسبأت

 يتدحو يف ىتسيلج يتلا يتعاده :٠ ابيف رعاشلا لاق دقو

 يتللاب ينذخ للاب اهركرك يف لوقت

 ما



 ب رعلا ِك وام

 تنكدق معن .ةيساردلا ةحامسلا نم هترشاب ام زاحنلا ىلع يمزعو برعلا
 مدقت ام يف يف ءىداقلا ىأر دقو .نيسح ُكلملا نم ةيصوتلا بتككب ًادوزم
 رفسلا نع يقيدص أرعنم نا اولواح نيذلا زيلكنالا دنع ةلزنملا نم هل ام
 ىريسف ىيحي م امالا لاجو نم رمآلا ءام وا اماو . هتلالح ةمدخ ف هنأآل

 . ةلزئملا نم مهدنع زاجلا كلمل ام ءىراقلا

 نيقيلا زيح يف لاقي قطاو ناك دقن زيلكنالا هيسسج ناو رططلا اما
 «زياكنالا ةيامح يف :ةلخادلا تانطلسلا ىدحا« بساوملا دالب يف اصوصخو
 كلت فحزلا يف مامالا رك اسع تناكو . بوذا نسيلاو جل نيب ةنئاكلا
 ؛مهب تلككتو بشاوألا ىلا تلصو دق ةيمحللا عستلا تاعطاقملا ىلع ةنسلا
 اوداعو اوقرفتف لانقلاب مهتمر نبت رئاط ثييئاملا ىلع زياكتالا لسراف
 كلاذلو . بشا واو مامالا نيب ًانكسمتم لازي ال ءادعلا ناك ثاذلنبرساخ
 رهشب انلبق مهضراب اورم ام دنع يفاولا دفولا لاجر ىلع صاصرلا اوقاطا
 انظح نوككي نأ ىسع اذاف . ءاعنص ىلا زاجملا نم مهعرجر يف دحاو

 9 ةيمامالا ةرضحلا انةبجوو زاحجلا نم نومداق نحن د موهنم

 2 ةمدس وجلا ةنطلسلا ةصاع ؛« ريمسسملا نيملاس انزتحا اذا اذا | انل لمق

 املاق ةملك نكلو . انقيرط يف ربكالا رطخلا ةقطنم انزتحا دق نوكل
 ًادوجوم نمالا نكي مل اذا  ةيمسرلا هتفصب يئرعلا للادبع يفاقلا
 ىلع تفاهت ام لك نادرطت اهيتك ةفلكو - مكلجا نم هدحوذ نحنف
 يتلا ةلكللا اما . ليوهتلاد ميورتلا تاناك نم انيولق يف محازتو انناذآ
 رفسلا النه ف امبودن انناف اهخسنب ان ندا دقو مامالا ة ةرضح ىلا اهبتك

 ىلع مث مد لا نمملا يف ةلسارملا بولسا ىلع آل وا ءىراقلا علطيف « نيضرغل
 نع ف رعد .؛ ل لجد ِق ردني نطظلا نسحو قالخالا مر 5 نم لام

 : للا هافاع لاق ةميرع ةلي يف هعلاط ام ريغ فلؤألا
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 ىسجحم مامالا

 مجرلا نمحرلا هللا مسن

 ىلع ةحطاو « نينمؤملا ريما انرما كلامو « انالوم ةدم هللا دمأ

 للا ةمحرو هيلع مالسلاو « نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا « نيعمجا قلخلا
 . نيحو تقو لك يف ددرب هتاكربو

 رهو ؛« مادقالاو فكالا نطاوب ةلّدقم )2 مالسلل اهرودصق دعبو

 رامشالا قيس هيف يذلا يلناحرلا نيما ... دجاملا ديسلا ةبحص م

 مكت رضح ىلا لودولا هدصقو ندع ىلا هلوص وب م كلا كولمملا ن

 دقو . ةحيصنو ةمدخ نم هعم ام ةيدأتو ةفرءملأو 507 ةفيرشلا

 .. فطللا نمو « برعلل ةدوملاو بلا نم مظع بناج ىلع هتدحو

 يف تبدكو مكت رضح ىلا هبجوت نم عنام ال نا تفرعو

 « هيوام ىف شيلا ريما ىلا هتدافو نسحو هرفس ليهستو هب ةيصوتلا

 ةدوملاو ةيحلا نم هيلع وه امو هتنن نسح مك مضتيسو . هللا اهاح

 هحئاصل نمو هنم نودفتست اعرو ةبحاواا دنع ةفاك مل رعلا ةمالل

 نمل سيلو . هتارمثو نطولا عفن هيف نوكت ام لاوحالاب هتفرعمو

 صخش لك ةفرعمب هللا مكراوذ دقف مكلثم نم ىلا ريشي نا ثم

 مكب حاصي ىلاعت هللاو ٠ ةيافك اذه يفو . هقح قوفو هقح هن وطعتف

 . مكيلع مالسلاو رومالا عيمج

 كولمملا نم ١"؛ ٠ ةنس مظعملا نايعش م يف

 يثرعلا هللا دبع

 ءامل واىلع لجسا نا يغبني عم هكفملا وألا لصفلا اذه متخا نا لبق

 تمدختسا انرفس نذالا ردص امدنع . اهربخ رسشن مهديفي دق ةلعف رمالا

 سسجتيف ءاعتص ىلا انتلحريفارس انقفاربل ًاسبرع الجر ةيناطيربلا ةلكولا

 م3



 بيرعلا كولم

 هضقنل ًاموتخم (باتك ةلاكولا هتطعاو اهلك انثيداحا نوديو « انرابخا

 . هيجومعي لمعيو جلع نم جرخي نا دعب
 .ةعبملا كلتي مايقلا ىبأو هبر ىلا ةعاس رخآ يف بات لجرلا نكلو

 . هاوتحا امىلع راحتلا ضعد علطا و ندعي قوسلا يف باتكلا ضف هنا لب

 اذهو « ةدس وساحلا رامخا نم عمظفلا بي رغلاب ىمظعلا برجملا ف ويس

 . اهنم كديعضملا بدرغلا برملا لسير



 ىيح مامالا

 ءاعنص ىلا قررطلا يف

 هورولبج - نبد يدأو - برملا ماسجأ - بشاومهلا جل دودد

 - ًايحرم انيقالي ناطلسلا نيا - قدنلا - يدنجلا دلولا ثيدح

 هواأدعأإ عنام نب يلع ناطلسلا  ءاشعلا ريممسملا يف رصقلا

 زيلكنالا دنع د - يريبشلا هبتأر - زياكتاالل هصالخإ هتازحاو

 مثو انلاحر ىلع راخفلا يهر كرابم ريغ حابص ل ع ةمكحو لام

 قدانلا قالطا < ليحرلاب اولجع . انتودرطي مه » - نولمي

 مامالاشيح -دويزلا- ةيوام - فيضلا مركت ةناطاسلا - روطفلاو

 له » - تاقلا سا - شجلا ريمأ ريزولا نب يلع ديسلا - يماظنلا

 كلمللأ - رعشلا نم تيب يف جرفلا انءاجو - « ينسح وأ يفسح تن

 . هدالوأو نيسح

 يغبن جل نم انجرخو ةريغص ةرايس رجفلا جالبنا لبق انيكر

 ةماح اهيفو ًالاعش ةمجحللا ةنطلسلا دودح ذثموب تناك يتلا مكادلا

 نوبك ري سرحلا اهعمو اهيلا انتةبس دق ةلمخلا تناكو دونهلا نم ةيزيلكنا

 ضعبو « شيلا ريما ىلا يثرعلا هللادبع يغاقلا لوسرو « نحملا

 - .ةوقفاري نا اورحا نيذلا نيرفاسملا

 يلع بشاوحلا ناطلس شيج نم دونج ةرشع ًاضرا ميك دلا يف ناكو

 يبسوحا و. مهدالب يف اننويحصيو انث وامقتسي هنم رماب اوؤاح ؛ عئام نبا

 ( الخ هئم فثا يدنج ماعلا يف سبل . بايشلاو ةدعلاب هسفن لقثي ال

 لثم اماسحا ةندململا ممالا دوئح يف نا نظا الو . أسأب هنم دشأو

 وا دوسالا هدلجو الثم يبشوملا كاه . لفسالا نمسلا يف برعلا ماسجأ

 ةديدشلا هتالضعو « لوقصملا ساحنلاك سمشلا رون يف عماب رمسالا

3 



 برعلا كولم

 ةقسانتملا هتماقو « ةئابرهك ةلآ يف ةقيقدلا ءازحالاك كرحتت ةلوتفملا
 اي. رتسبل هطسو ىلع اهدشي ةطوفلاب يفتكيف يرعلاب رست“ ءاضعالا
 بشي دا كد رظان هل عَن هللا عمص نم نساحم ض رعم ادوه  هتروع

 . كماما دراشلا لازغلاك« هبلق يف ناهالاو هفتك ىلع ةيقدنبلاو « همحاص

 وهو يمنجيلا ىثم ةرشعةسماخلا زواجتي ال دلو بما وإلا ءالؤه نم
 ؛ نب د يداو يف انرس . ثيدهحللا يغبب هنأك نيح ىلا نيح نم يلا رظني
 يوشت ناسمن يف ىتح سمشلاو « با ةنيدمم الاوش لصتي ليوط وهو

 قفالا ىلع محسا لايخ انل ىءارتف « ديعصتلا يف انأدب انك و . بضلا

 اذه : الئاق ريغصلا يدنملا فتبف . ةريثك لابجلا نم ننق قوف«دعبلا
 دكأتا ل .هيوامنم ًادغ هارتسو ندع نم هارت  هورو لبج - هاو'رأو
 تدك ينكلو. لابمطاب ندع يف اناو متها ل ينال هلاقم نم لوالا مسقلا

 راصي الا نع باغو ًادحاو ًامود هوروانةفار. هنم يناثلا مسقلا يف ةغلامملا
 لقئيوهويثدحن ناك. هقارف ىلع تفسأت يذلا ريغصلا يدنا كاذكو
 سأرلادماس هلاح سؤب ىلع يشعو « فدك ىلا فتك نم هلقثل قدنيلا

 ياحياي هتيحأ 9 ماشلا نم كترضح ريما اي وفعلا --

 دق اهبف ناطلسلا 08 ناب هتريخا ؟ ناطلسلاب ماشلا ةيضار لهو -
 رش هف ام ؛ريما 1 بيبط لجر ناطلسلا: لاقف « ريا ها هرس اهف «ىبتنا

 :لاقد مع نا هيثيعب راشأو هسأر زبف ؟كارتالا بحت لهو : هتاأس
 ( طاظلا تناكو « نيحيرتسم همايا يف انك .بيط لج را ''اشاي ديعس ىلع
 . ليجلا كاذ ىلا رظنا . طاظ الو ديعس الف ريما اء نآلا اما . ةريثك
 بساوكا ند ا_ ذملع نودتعل اعاد مثول برعلا رمل 4 ةحيبصلا مءارو

 برملا مانث 5 نديلا ف ماعلا دئاقلا ناك ي دك باز 1| اشاب كيه يلع ( ١)

 ا . ةيضفلاز ةيسعذلا دوقنلا 3 طلاغلا (؟(
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 ىيحن ماهالا

 فادني عفرو «غس قف يش ن " ًاريشم هئنقدلب عفرو (َمسنق هنكلو رقف ةوكا . نمالا لع نظفاحلا
 . هدب ف لفاوقلا ةمالس : لاف م )2 اهنلا

 .٠ نمالا نوم هيأ مال ائننوب راحت موف رثمالا ةرضدح أ ةحمصلا امأ

 يف دجونل « قدنبلا اذه لءحتل انقزرو انيشاومو انآ وقح رحب نو

 رفاسي نا ردقي ال وفعلا - ريمالا ةريضحو « داسعلل نمالا دالبلا

 تحت نآلا ىهو « ناطلسلا كلم انتامحو انقداني . للاو ال « هدحو

 ْ ؟ مك دالب يف نو.كمت متنا له . ريمالا رمأ
 ٠ مك اح ال يكلثم موكح يلاو ؛ ريما ال نيما يمسا نا هل تلق

 8 لماكلا ةرضح اي كمكحي نمو
 9 زيلكت الا بحت له . زيلكنالا نالا ىنمكح

 . رش مهيف ام زيلكتالا نا ناطلسلا لوقي -
 9 مماطلس نوحي بشاوطا لهو

 نكلو . رش هيف ام « بيط لجد عئام نب ىلع « هبحن هللاو يا

 ؛ همادق توملاو « هفتك ىلع قدنبلا ؟ هتيمها يه امو يبشوأا وه نم

 . سمشلا هيلع قرشت تناك اذا ليلا يف فرعي الو
 ءاوغلا انع عنمت انماماو انلوح لاباو نيد* يداو يداولا يف انرس

 ابمايش ةيرق يهو ق'دنلاا ىلا ربظلا انلصوف « سمشلا رح اندقت الو

 كانه انحرتساف نيرفاسملاو لفاوقلل ١١5 رسم اهمف « ف'رغلاو شقلا نم

 ىلع ناطلسلا ومس ىلا مالس ةللك انم لمحي ًاناحه انلسراو « ءادغلا ةعاس

 . انمودقي هكينيو

 قد كا نيب قيرطلا فصن يف انيقتلاف رهظلا دعب ريسلا انفنأتسا

 انك ار ريغصلا هنيا اهمدقتي «ناطلسلا شج نم ىرخا ةقرف ريميسملاو
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 ب رعلا و وأم

 تاوصا يداولا يف تودف « اننوقالي هلبق نم اوؤاج . اعئار [داوج
 نباو انحرو 2« !بلثمب مهانبجاف تاقلط ثالث اوقلطا ًايمحرت قدانبلا

 هتمامح ىلع ىنمملا هدهو « باكرلا يف ةيفاحخلا هلحرو « انمدقتي ناطلسلا

 « دبعلا ةمامع امنأك ناولالا ةريثكلا ةياؤذلا ةايوطلا « ةعبف رلا ةريبكلا

 . اهنم تدثا دا ولا ربظ ىلع وهوا هسأر ىلع ًاحرف صقرت

 اهتويب ةيرق يهو « ريمسسملا يف ناطاسلا رصق ىلا بورغلا دنع انلصو

 يداو ىف اهحفس دنع باسني : ءارضخ ةوبر ىلع ةّئاق ناللاو رححلا نم

 لوح جومتت يهو ةعورزملا لوقحلا هيبنج ىلا « يضف ليبسلس نب

 يورقلا مسلاب ءيبنيل ناكملا ببلحي يذلا لامجا نا ٠ شقلا نم خاوكا

 .لوؤسملا نمو .هبلق يف الو هاندجو عئام نبا ةنطلس يف الف دوقفم هنكلو

 ال مالو ةيناث قدانبلا .قاطت دونج هذه . انلاؤس ىلع ناطلسلا بيحمس

 . اليوم ال المهأت ءادع

 مالسلله وعم ءاج ليلق دعب و .فويضلل ذعأ رصقلا يف تيب ىلا انلخد

 قرمو « ركسو نمسب زبخ : ماعطلا قابطا ميديا نيبو مدخلا هعبقي

 . دازلا انيدياب حطنن ضرالا ىلع ةقلح يف انسلحف لسعو مو لغريو

 : لاقف ًافس لغربلا يفسي بجعأ « ايلا رظني وهو ناطلسلا نأك و
 .. اتم هللاو تنا ! نيما اي انم تنا

 رح ؛ عيبطلا داحب ©« جازم ١ يصع » لامخلاك المحن يلع ناطاسلا ناك

 « نيما اب ةعيرا نيب انا : لاق هلا وحأ نع ءاشعلا دعب انثدح . ةملكلا

 ديحولا ينبا وه . ءاضيبلا تل هذهو ينبا اذه يتايح نورصقي ةعبرالاو

 لحاولاق ةعيرالا اما( 3”دسالةنسهر ةماسأ الو هللاو هحضذا ىو ؛نيما 5

 امهركحذ ءيحبسو هلامع نم ىيي مامالا اهذخأي يتلا نئاهرلا ىلا ديشي )١(
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 ىبح مامالا

 ىلع يدتمن ال نونك اس نوئداه ننال برحلا انيلع رهشي ١١ قوف مهنم
 زيلكنالا ةنازرخ تاو ءاينغا انثا هنظل انوزغي "'تحت رخآلاو . دحا

 « موملا ازودع )4 عسارلاو .٠ هللا فاح ال دي ثلاشثلاو .٠ انرمأ تى

 مهيداغ نا انيلعو !باقني اذامو بلقني ىتم هللاو فرعن ال ادغ انقيدص

 مامالاو « لمج لك ىلع ًادحاو ايدج الا لفاوقلا نم ذخأن ال . هللاو ال

 . ةثالث ذخأ, مط بحاصو نييديجم ذخأي

 ؟ زيلكتالا نم ةرهاشم نوذخأت مكو -

 ىرخالا نم عباصا ثالثو « هت ىلع هديو 'يلا يلع ناطلسلا رظن

 لك ان امموعفدب ٠ ةلمأك ريغ هللاو يهد ةسور ةنٌمالُث لاقو © ةعرفرمه

 نا انملعو .٠ ايمسحأ 2 ةمسور ةكمكسو فلا ريغ نوعفدب الو رهسأ ةدس

 انثورك ذي لئامق اندنعو (انلاحرو انلها معطن نا وك قرطلا لفاوقلل نمؤت

 . نيمأ َن ةرورض .زياكنالا . نوعيشلت نيح اننوسادو نوءوخح نيح

 9 هيلاوةومهك رثتا زيلكتالا لثم ةرهاشم مامالا كل عفد ولو تاق

 . فلخا الف زيلكنالاو دهاعتم انا . شلاو ال : روفلا ىلع باحاف

 مهدنع , نولقعي نيما اي زيلكتالا . شاو يا . ًامئاد مهقيدص ىقيأسو

 نكاو . ناوخا نوماسملاو « نيف سم ريغ م معد لام مث لذ 3 ةيكح

 .٠ ةرورصلا ريغ ف رعت ال ةساسسلاو نيما اي خالا فرعد باقلا

 غل مامالا نوهركي ريسعو نعملا ف عفاوشلا لثم بشاوحلا نا

 مهمصخ هال لب « ةسامسلا تارورضف ْف يا طقف برحلا ىف مودع هنال

 .٠ نويئس مهو ؛ يعي يديز وه . بهذملا ف كلذك

 برغ يا ع ةحيصلا تارع يا ) ىمك ماهالا ءامنص ماما يا ) ( ١

 . جل ناطلس يا (4) اقرش بشاوحلا ناريج ملاضلا



 برعلا كولم

 ةفاصضلاو ةوافطلا نسح هل نيرك اش ةلدللا كلت ناطلسلا انعدو

 انلثم ماسيقلا ةقشم هفلكت الف « ليحرلل ارك اب ضبننس اننا هانماعاو
 «يلاتلام وملا حامص يف اننا الا كلذب لبق هنا هنم انمهفو . ةيئاث انعدويل
 ىهتنم همف ثداط انرعذ لب انشهد نولّم#م مدخلاو نوراكملا ناك اذيب

 هنكسي يذلا مانا ةلايق رصقلا نم حانج يف نيمسقم انك . ةيارغلا

 ةتغب انعمسف « مدخلاو بئاكرلا هيف تناك يذلا شوملا اننيبو « ميرحلا

 ءاتا نكلو .حطسلا نم عقو هلا انظف « هيف رسكتت راخفلا نم ءانا نأ

 ركاسعلادحا باصاف-يمارلا ”رث ملو ةذفانلا نم ىمرب هانيأرهعبت رخآ
 نيب تمطحت راخفلا نم ىرخا ةعطق مث « ةنفج مث . ًايكاش هتوص عفرف
 مه : نوحيصي لاجو انععمو شوملا يف ةجضلا تلعف « لاغبلا مادقأ
 . ليحرلاب اولصع « عئام نبا ةفايض هذه ؛ سان اي اولجع « انن ود رطي

 نم انلزن . ةلمخا مدقتن انرسو انيك رف نيعرسم نيطنطسقو تجرخ

 جاتخم  يقيفر مهتأ الد يبلقو لوقأ - انبلقو رهنلاف لمسلا ىلا لبجلا

 ومسلا بحاص ةفاض نعو رطالا نع اندعب اننا اننظ . ًايعرو اقنح

 ًاتاوصا انعمم هانزتحا نا لة انذكتلو . ربنلا ىلا ائلصو امدنع ىثوملا

 تاقلط قدانملا كاذ ذا اوقلطاف < فقن ملف ٠ ارفق 4 أوفق : يدانت

 ةعاسلا تند . هعقرتت يذلا رطخلا اذوه : يقيفرل تلقف « ةددعتم

 . كحالس ربشاو فق « نيطنطسق اب

 مهس وذ ر بع ن وامحي ناطلسلا مدخ مه اذاف امم م وقلا برق ليلق دعب

 فنك . هللاب يا ! روطفلاب اوؤاج . رك اسع ةعضب مهعمو قابطالا
 يذلا فتاطاسلا عدوذ نا لبق رفاسن فيك و 9 رطفت نا لبق رفاسن
 0 عاد وآل اركاب ضيم

 يف يهو « ةناطللا نا انوريخاف«هب انرمر يذلا راخفلا نع مهاماأس
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 ىحن مامالا

 نمار كاب كلذك تضبنف « ليحرلا ةبها يف حطسلا ىلع نم انتأر اهردخ
 انعمستنا أشت منو لفسالا قباطلا يف نيالا مدخلا هنت تداراف . انلجأ

 ا وضينمل مهقيفتست راخفلاب مهتم رق اهبهح و ةمفانلا نم اني 50 وأ مج وص

 6م روطفلاب مهوقملاو 0 ف ومضلل اوضيلا 0 فويضلا . ماعطلا اما اوملعو

 . نوفقي ال اوئاك اذا صاصرلا اوقلطاو

 يف كنا . كراخف ةنسلا انلعح و4 كر اّدخف نم ةناطلسلا اهتيا هللا رثكأ

 فيك و . نامزلا ةديرف ةيبرعلا دالبلا يفو « نارقالا ةرعاش ةفاضلا

 ؛« لسككلا انلحا نم نيبرضت . فيضلا مارك ا ىف فدسلا تناوال

 . لسعلاب اننمةحاتو

 انئيدح تنك دق .نيعومت الو ةيعملالا ةيشوطلا ابتيا نيعاورت

 بسيسحلا ءرألا يسنق ينال“ دويزلا دالب يف ىتح انياحعا عوضوم و

 ف تثدح م 2 ةديدع بئارغ 4 ةدردولا ةسرغلا ىسنلت دقو . دوسعملاو

 .٠ ندع ىلامش )0( دويزلا نادي نس دلد لوا ةدوأم

 ءارو لبجلايف ةئبتخم ريمسسملا لثم يهو راهنلا كاذ ليصا يف اهانلخد

 ناك توصاهيلا نيدعصم انك امل اتناذا فئشف . هانزتحا يذلا يداولا

 اها هب انسنأتساف . ةعاسلا كلت ىفو شحوملا يداولا كاذ يف ًاليمج هعفو

 انغلب امو .ماظنلاو ةنيدملا ىلا اندع مامالا دودح دنع اننأك . سانئتسا

 , شما ريمأ مساب انب ًايحرم هيف خفني ( قوبلا ) نازربلا هديب يدنج

 ىقسسوملا امس رصقلا نم انوزد امهف . فاطلالا ةحتاف تناكو

 يبا نبا يلع نب نيسملا نبا نيدباعلا نز يلع نب ديز ىلا نوبستتي هويزلا )١(
 مينأك دويز لب نويديز عملا يف نولوقي ال يديز درفملا يف اولاق ناو مهو بلاط

 . دويزلا ةما مهتما نار مهنم دحأو لك يف دسحتم اديز نا كلذب نوديرب

 (7) ١ برعلا كولم
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 برعلا كولم

 ةيماظنلا دونا نم ةقرف انيأرو ينطولا نميلا ديشن فزعت ةيركسعلا
 درن انلجرتف : ىرت طباض اهسأر ىلعو انلايقتسال روسلا جراخ ةفطصم

 يلسرثسملا ركاسعلا نم .فوفص نيب شوحلا ىلا ةباوبلا انلخدو « مالسلا

 قدائيلاب نيحلسملا « لينلاب ةغويصملا مئامعلاو ناصمقلا نيساللا « روعشلا

 نانثثاو ريمالا رس بتاك انمدقي بايلا ىلإ ائلصو امدنعو « تادنجلاو

 رصقلا لخاد رغتآ سراح ةءاكب ىدانو كانه سراملا اذفةوأ« هلاحر نم
 . لوخدلاب انذؤم باوملا ءاحف

 « لظم يبلول جرد يف اندعص « برككلاو بعرلا ةءادب تناكو انلخد

 لك ىلعو«ةكد اهنمةدحاو لك « ريمكلا مرفأ تاجردب هتاجرد ينتركذ

 حوفت يتلا « ةلينملا بايثلاو هلي وطلا روعشلا يوذنم نانثاوا دحاوةكد

 سما اناو تنك 2١ ,بماسجايف كلذك لئاسلا يرطلا لينلا ةحئار اهنم

 « هيف ًاريسأ ىسفن روصتاو رصقلا كاذ يف نحسلا لب ةعلقلا لثقا اقيرط

 2 ي ركسعلا لابقتسالا ةحبب انملع دسفي ززقتلا عم بارطضالا ءاحف

 انفةوا ريخالا قياطلا ىلا انلصو امدنعف « بوركلا ةحئاف الا ىه امو

 ةريغص ةفرغ يف نحن اذا ائلخد مث « ريغص باب ماما ةيناث سرا

 فيثك ناخدلاب جزتما دقو اهؤاوهو « اهنم ةدحاو الا ةلفقم اهذفاون

 ة6ءبرالا بناج ىلاو ؛ شيشألاو شقلاب ةّسورفم امضراو « دساف

 ًافوفص ضرالا ىلع نوسلاح اهباحصا « ةريبك ءاضيب مثامحه ناطيحلا

 ممهاسجا لعغابصلا ليسيل فشنت نا لبق اهنوسبليو لينلابمبايث نوسمغي مه )١(
 نا انل ليق دقو . دريلا نم مهداقتعا بسح مبيقيو دلجلا نم ماسملا دسف ابلخديو

 ىلع ًادادح لب دربا ءاقتا ال نوليثتي نميلا لها نم نيريثكو مامالا ركاسع

 لوامهو ةداسلا نال ربظي امك دياقتلا نم حيصأ ةداعلا هله 2 مهولا نا ع .٠ تسلا
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 يفر 2” تنودزخم لب نوعصع يف مهلك و رو ؤوأ ١١ روز تاقلا نوغضع ةعاسلا كلت ىف « ةزروزام

 تاقلا نكلو زيلكتالا دنع ياشلا ةعاس لثم نميلا لها دنع تاقلا ةعاس )١(

 .رخلا نييبوروالا نامدا هنونمدي مهو مه ركسمو مهغبتو مهردخم تاقلا . ياشلا ريغ
 : يماعلا مهرعاش لاق
 اتاقواو [ئايحا شيعلا هب وفصي اتاقوا باحصالا فطقي ًادرمز

 اقاوماو ءايحا تاقلا كرتن ال دمك تم تاقلا لوصح نع يلذاع اب

 : فودصتلا رعاشلا ةد ادم ْق لاقو

 ىتاوامس ىلعا ىلا يحور لدربح هلفصد نيح ىبلق جارعم كارب

 ةصاخ نم ائيشو « فيكلا يا ىلوالا شيشحلا ةصاخ ربظي ام ىلع تاقلا يف نا

 قص ىرخا ةلكيو . ركفلا هيث مه تاركسالا ىف ام ضعبدو « ةردملا تنوريفالا

 « نميلا لها داقتعا ىلع « ثعبي لب .٠ نهذلا ذحشيو 0 ساولا ردخيو . سفنلا برطي

 « قرؤي هنا يسفنب تققحت دق . ليللا يف لمعلاو رهسلا ىلع هيوقيف طاشنلا هيحاص يف

 هيحاص بلطيق طوابلا لّثم ةصوقعو ًافافح مغلا يفر ًاضايقناو ةسوبي ةدعلا يق ثدحيو

 ركفلا هيتني ملو . سفنلا ةنخ يا فيكلا نس ءيشب سحا مل ىنكلو . ًاريثك ءاملا

 ريغ ةرم هلمعتسي نم ف هريثأت نال يد امهر اذه نوكي 2018 ةسوسحلا قئاقحلا

 . مهوب ريغ ىلع هنوالضفيو (ًامئاد هثولمعتسي نمى هريثأت

 نرواك أي ؛ ءارقفو ءاينغا نمو دالواو ءاسنو لاجر نم ؛ نميلا يف سانلا عسيمج

 غضمي امك ًاليوط ائيطب ًاغطم قاررالا غض نا وه نيزذتلاو . نونزخي - تاقلا

 ممنكلو . اهنورتحي مفلا يف« ةلتك يا » ةئيزخت اينوظفحيو * غبتلا نييك ريمالا ضعب

 نم ءانا يف كاذ ذا نوةصييف ةنيزختلا بوذت امدنع الا نييك ريمالا لثم نوقصبي ال

 ءاملا قيرابأ ديغب متي ال تاقلا سلجم نا . اهريغ نونئزخيو اهنم ىقبت ام ساحنلا

 سئانكلا يف لمعتست يتلا ةيههذلا سوؤكلاب ةهيبشلا لكشلا ةليمجلا ساحنلا سوك و

 لب نبلا ةوهق توبرشي ال نميلا لها كلذ نم برغالا امإ . سادقلا تقو

 فترودي ةمعطل جنوبابلا هنظتف ياشلاك هنواغي نبلا رشق ةوبق نم تورثكي

 نم ففنخيو تاقلا لوءذم ةمواقلا ضعب مواقي هنال دريفم نظا ام ىلع وهو ركس

 «لكالا ةوهش ءرملا دقفي وبف . لسنلاو ةحصلاب رضم تاقلا نأ يف بيرال . هرارضا

3 



0 

 قاروالا نم ةمكا نيب « ةعادم اهينح ىلا« ةريغص ةدضنم دنع ةيوازلا

 4 ناسالاو رظنلا داح ةمامعلاو بكسدملا ريغص لحر « تاقلا نم ةمزرو

 ديسلا هنا انف رعف < رارسالا بتاك هيلا انمدق « ناينلاو نيبطا عصان
 : زعل ءاول 4 مامالا شح ريمأ ريزولا ن يلع دحالا

 رباغلا نمزلا ىف نميلا كولم دحا هنأك سلاح وهو هاندفاص
 ناكو «نيلئاه نيخيسس نيب همف اذ رشح ةداحسلا نم رثف ىلا راشاف 6« ديعسلا

 هسفنا ساد 4 أ ارز املا رظني نيمرتحلا ءالحالا كلوا نم لك

 كلت يف فطعلا نم عاعشي انرفظ اننا نظا امو » رظنلا در نم ًارذع

 . لهاستلا وا حابتدالا نم ءىس أهسف ةدحاو ةرظني انزف الو نوعلا

 يشسرعلا هللاديع يضاقلا نم ًاباتك هل ائمدق ريمالا ىلع انماس نا دعب
 يندظف « يفاحيرلا نيما ١١ ديسلا ىلا « ًافطلت اماو أطخ اما هفرعي هنفو

 «بستنا نيعرفلا يا ىلا فرعي نا داراو نيماسملا فارشا نم هترضح

 يوقد الو 6 لوبلا يراجم ِق الش نومفالا لثم ثدمحيو 3 عضهلا بايسا دسفدو

 ,ةقعضب لب هايل

 ؛ 5 مغص هترحش نا الأ نطبلاب هيي ثدن رهو ) 0 ةخغطمق ع8 ) يماعلا سأ نأ

 هتوعمسيو راهثلا راجشا لثم .٠ نيتاسملا يف نملا لهأ هعرزب 3 صقعلا فرو لدم هقروو

 ه«ئونطقي مه ٠ قاروالا رقصلا صخ.رلا يا ديلا عونلا نم ناك اذا ةبلاغ راعسأب

 مثءرجشلا رشقب ةطوبرهو رضخالا شيشمحلاب ةفوفلم [مزر ثدملا ىلإ هنولسرير ًاناصغأ

 شيشخلاو رشقلاب ثوهربو ابنوكفقيف « تاقلا سلا 1 سل احنا ىلا مزرلاب نوئيحي

 تاعادملا اولعشيو كيبابشلا اولفقي نا دعب نيزختلا نوأدبي مث .ضرالا ىلع نابضقلاو

 ( اهنويرك و ابناخد يف نيشاشلا ىبقمك ةعاسلا كلت يف ةفرغلا يسمتف ( ليجارتلا )

 . اهشرف يف ليطصالاكو

 ريغ كانو سلو 1 ةيونثلا ل السلا نم تاك نم ريغ نميلا يف اديس ىعدي ال 01

 برمعلاو « نيسحلا ىلا وأ نسحلا ىلا نو.ستني نيذألا مهو ةداسلا ؛ سانلا نه نيتقيط
 . رضحلاو مهنم ردنلا“ ثوح الفلا مهو
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 ىحي مامالا

 9 يئيسح وأ ينسح تنا له : الثئاق ينلأف

 لقعو ةلهو لوال ينم رطاخلا ليايق « ةقعاصلاك يلع لاؤسلا عقو

 رذنت درساهلك روص قربلا ى رحمك ترج لب ينهذ يف تلاجف« ناسللا
 رع انرذح ملفا 9 نييحبسملا ىلع رطخلاب زيلكتالا انرذني ملفأ .ءالبلاب

 < ئاماعو مهريمأ س اجب يف نحن اهو ؟ نييصعتملا دويزلا نم جو ندع

 تارظن لثم ابحئاورو « دسا وا نحسلا تامهاظك اهتاماظ ةعلق يفو

 لهو ؛ ةلحرلا ةءادب ف هللادجلاو لاؤنالو ©« دحا لإ م ٌداهعلا باحصا

 ؟ ينيسح وأ يئسح تنا
 امو ندحلاامو ؛ بستنتف ريمالا ىلع بدكتت له . ىتف اب بواج

 ينيد تريغ تاظحل سمخ يف يلا ركذا * ةعاسلا كلت لثم يف نيسحلا
 ىلا ؛ :رورام ىلا ؛ نسحلا نم قريلاك لقتنا تنكف ©« تارم سّخ

  كنيد ةقيقح ذئدعب ريمالا فشتك | اذا اما . نيورد ىلا « نيسحلا

 بيهرلا يديزلا عمج ا ماما ناعت له نكلو لحرا ريخاب هقدصا

 ؛ كنورسأيف كنوفقوي دق « كتشورد وا كتيحمسم وا كتينورام

 ىرخا ةبجح نمو ةلبلا ىف ام فخا اذه « تتح ثيح ىلا كنوءجرب

 ْ . اهدشا

 « ءان ربركلا ىرج ترجح « ىسفن ىف تالاؤسلاو روصلا هذه تلاح

 صاصرلا با وحلا قلطا ةعاس يف و نم دشا فوخريسا كلذءانثا اناو
 نم - ياعسم لقرعت نميفوخ يتامح ىلع تفخ امو . روطفلل انوفق ويل

 3 ؛ هتاحبس هنكلو [مومذم ًاروحدم ندع ىلا عوجرلا نم« لثفلا

 < تاقف يلع حتف 2« ت اظل سّخ يف تارم سمخ يركف تريغ نا

 2 : ةيمالمالا بهاذملا لك مرتحا « ريمالا ةرضح اي يبرع انا
 اشلا لوقد فقوملا 1 لثم يف (ءاد لثمتاو « برعلا



 برعلا كولم

 ١( يداؤف مم يف لغلغت ىوهو ةمرح كعوبر نم عبد لكلو

 .ةارادملا ءاماعلا مامأ نسحا هذا وا با وا نسحتسا ريمالا نا نظا

 ةشاشب انمودقل شي لجر رصقلا جراخ انولبقتسا نيذلا هلاجر نم ناك و

 لاقف .ءالولاو ةقثلا هاياو انلدابتو « همالس يف هنم بلقلا انسماف قيدصلا

 , نانمل تاداس نم هت رضح : ريمالا ًايطاخ يناوح ىلع بقعي

 ثيدحلا ريغو عانتقالاو لودقلا ةراش « همف هللا كراب « هئم تدف

 نراسللا حيصق وهو يلع ريمالا أدي . نيدلا نع ًاريثك دعب نا نود

 .نيدلا عدبلابنودسفي نيذلا كلوا اهليذو مالسالاو يبنلا اهسأر ةبطخم

 يوبنلا فرشلا نوسنديو جنرفآلا نم ةدايسلا وا لاملاب ابح نوبرقتي

 باوباآ ىتد مه تروحتفيو رافكلا نولاوب . ةيزيلكتالا نيشادنلاب

 داهطاو < حالصلاو حالفلا سأر هللاب نامالا : لاق نا ىلا ... نيمرحلا

 كلملا دهاجي نم ليبس يفو . هناميا لس ملسم لك ىلع بجاو هللا ليبس يف
 . هللا رقغتسا 9 هللا ليبس يف ؟ هدالواو نيسح

 لاق ام تيثا ةماك انا تلقو كلملا نع عافدلا نيطتطسق ىدصتف

 ىلا قوتا اناو تنق مث .زيلكتالا عم ةدهاعملا هضفرب صخم ام ىفقيفرلا

 رماو فارصنالاب انل نذاف . برغملا ىلصي نا ريمالا ديرب دق : ءارملا

 هانحفاص . انرهاب اوئتعيو فيضملا ىلا انورحصي نا هلاحرو هرس بتاك

 لقت تاقلا سلاج يف . ءاماعلا نم دحا فقو الو انآ فقي ملف نيعدوم
 . تاهرتلا

 اذه بحاص برطلا داو خمشلا يةيدص ركشا ةثدادعلا هلق ركذا ةرد لك 1(

 .٠ أدح جرح فقوم يف ينع جرف يذلا ثلا

 ١١



 يح مامالا

 ليقن - نالحن يداو - بهذلا يداو - مامالا - ةحتافلا  تارايطلا

 ةحاس س نثادعب ليج - نتانبل نيحابر رمحالا دحتن سرخملا -

 ةنيدم - با لماع همالساب ليعامسا - دويزلا بكوم - لابقتسالا
 فالا ةيناهمث - هرامس ليقت -نبلا رجش - دفرملا يداو  ةيلاع ةعدق
 ريما - رامذ - نئاهرلا - مري - لقحلا عاق - رحبلا-قوف مدق
 دالبلا يف قسف ال » - ةثهاملا هتبطخ - يناثلا ريزولا نبا شيجلا
 ديسلا انقر - مهاوكشو دونجلا ثيدح - ةينازلاو - « ىئز الو

 ةيشحولا -ريسعو نميلا يف تويبلا - مامالا يترابز نم ض رغلا_دمح

 لالقتسالاو .٠

 ةيلاع ىرخأ ةعلف ىلا لب « ةفامضلا رصق ىلا ريمالا رصق نم انيشم

 انلزنأف « نوصحو عالق نميلا نم تابملا كلت يف تويبلا لكو « ةملظم

 قاض ةريغص ةقرض اهذفاوثو طاو اهفقس ةفرغ ُْف ) ىلعالا قياطلا ّق

 . كانه ي رب رس تسصن و حطسلا ىلا تدروق ) يردص اهنم

 ”ىف ام ضعي كردا يذلا « ىرتلا بيدالا ريمالا رس بتاك ناكو

 هصق اك يءلستو يرطاخ نيكيست لواحي« بارطضالاو صايقئالا نم

 اناو « هل تلقف . لفسالا نمملا يف ةسرتفملا تاناو.لا صصق نم انملع

 اننا : ةالفلا يهتشي ةملقلا كلت يفو "يف نوحسملا ناوحلا نا سخا

 ريما نم سمئلنو نكي اه عرسأب ةفدرشلا ةرضاا ىلا لوصولا مور

 رفاسنف انرما لهسد نا؛ ةفامضلا باداب ًالخم كلذ ناك ناو ؛« شسجلا

 . ًاريخ اندعوف . دغلا ىف

 لمحي ريمالا نراقا دحا مهيفو نيرئاز دليلا ءابحلو ضعبانءاج مث
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 برعلا كوام

 شقانثو مبثدحو نيطنطسق قيفرلا مهلبقتساف . تاقلا نم ةيده انيلا

 حوبذملا ريطااك طقستف ةحتافلا اهيلع أرقث . تارئاطلا عوضوم يف مهاباو

 . نيقبلا هيف فشتكي تاقلا ىلا ردابو « نيطنطسقلا محفآف . ضرالا ىلا

 لضافلا كاذ ينيبحصف « ءاوخلاو ةلزعلا يغبا مطسلاب تمصتعاف انا اما

 كش ال : ىرخأ ”رسأو ًاررما "ىلا كشف «ناثل تاداسنم ىنلعح ىذلا

 بئارضلابةيعرلا قهري ملاظ هنكللو « ريدق ريبك لجر مامالا ةرضح نا
 عم ةسايسلا نسحي الو « هدالب يف عفاوشلا نييئسلا فصني الو «ةددعتملا

 سرادملا حتفي الو © مهتارئاط لوه هدونج ىلع لزنتسا دقف « زياكنالا

 دوم الو « ديلا اذه لماع لثم هلابع نم نيماظلا لزعي الو« دالبلا يف
 . لك نميلا يف ربكالا ىنغلا وهو للا قزد اه

 تارئاطلا دض ةحتافلا يا ديدجلا مالسلاب ركفا اناو ةليللا كلت تمن
 ام ايجع ًابيرغ الح تحف .مامالا كه تائيس نم يعفاشلا هدتدع ابو
 ةرئاط يفريطن ىبحم مامالاو تنك يفا ريغ تقفتسا امدنع هنم تركذ

 ىلع تشقنو « نارقلا ةحتاف اهمحانج ىلع تمتلك و١6 رتاكتا ىف تعنص

 ؟نينمؤملا ةرثاط براحت ريزولا نبا اب حالس يأبف . تانيبلا هتاثآ اهحاولا

 «تارئاطلا لدب لاغبلا نيبك ار بورغلا دنع يلاتلا مويلا يف انرفاس
 نمسلاب ةنوهدملا « مهباوثا ةلسنملا ريمالا دونج نم سرح نييوحصم

 ىلع اناو « مالحالا "ىلا اهيف تداع ةعاس رمقلا ءوض يف انبتف . مهروعش

 ضرالا رودت تناكف « ناظقي رطشو مئان رطش « نارطس ةبادلا رهظ

 عسا تنكو . نجلا نم سارع امأك راحشالا يل رو اهيف ا يتحت
 : ةلفاقلا سئر مث ؛ ىرخا يف اذاو ةراق يف هنظاف ينيداني نيطنطسقلا

 "يلا ليشيف « مدقم اي هللا كاده : دونجلا دحا مث « قيرطلا يه هذه
 . ةيبرعلا ملكتتت مابشا اهيف 2« بارسلاو لظلا ةبيرغ صدا يف يلا
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 9 مامالا

 خييشلا ىعدت ةيرق ا انلصو لمللا فص دعب ةيناملا ةعاسلا يو

 ين اقفر مأنق .مونلا نارواسي انف عوملاو بعتلاو كانه انل زنف 6 حالص

 نوشخيأسانا تيأر ام - يشاوملا ريغب هللا دالي يف قلي ال ريغص نك يف

 0 نككلا كاذ حطس ىلع ةالفلا ف انأ تنو نمدلا لها لّمم دربلا

 لازي ال بعتلاو « ريسلا فن أتسن رويطلا لبق انضم: مث ريغ ال نيتعاس

 اهاغدانم حوفت ءارضخ ضرا ف انرسو سشلا قورش دنع اثرطف

 8 ممالاب فيح الو بهذلا يداوب انررهو « ةيبطلا تاينلا حئاور

 6 هأيملا | هيف ير 2م لفسالا نميلا ُْف اهبصخاو ةيدوالا لجا نم وهف

 هب انررم امدنع نودصحي سانلا انيأر . ةدحاولا ةنسلا يف (ثالث عرزبو

 كلس ةره لدال انيأر هنفو نالحن يداو انزتجا مث 3 ناسين رهش ىف

 فق لدقن ف ىداولا نم اندعصو 4 ءاعدصت رعت لص يذلا فارغلتلا

 « ةعورزملا لوهسلا نم جيم دهشم ىلع هنم انف رششاف هسأر ىلا سرح لا

 ىعدل ام 2 اناخد مَ ٠ لوبسلا كلت نود دراو رضا مهقلا نمو

 فنالا ةعيرا ولعت اهروخص ءارملا ضرالا نم ةعقب ىو (4 رمحالا دحن 1

 تاتاننلا ائلوح تددعتو ؛ ءاملا دربو 6 ءاوهلا فحف )ع رحبلا نع مدق

 . راغلاو مطبلا نم تا ريدش لاغدالا كلت يفو

 ليج اهنم اك ىءارت سرحملا لمقث تاحرد ىلعأ ىلا ائاصو امدنع

 كدهشم انمامأ فشكتاو © هم دعبأو لعأ بح ليج هءار وو نادعت“

 «نادعب” ليح نم ردحنم دنع«اهطسو ف )0 باضهلاو لوبسلا نه رخآ

 سرولاو اطاطبلا و سدعلا و ثاخدلا و ةرذلاو ريعشلاو ةطنأطإ نميلاتاعور زم نم ( ( ١

 ,ةيلاعلا لاب ا يفةكلاسلا قيرطلا وا ةبقءلا وهمبحالطصا يف ليقتلا( ؟ ) .تاقلاو ةيلهلاو
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 برعلا كولم

 انأدب اننال « نال يداوو اهولع يف ىواستت يتلا . ةميدقلا با ةنيدم
 ةنردملا لها دنع ىعدت ةحاس ىلا نيتعاس دعب انلصوف اهملا لوزنلا يف

 مودق رظتنيو ًافورعم ناك اذا رفاسملا لجرتي كانه « لايقتسالا ةداس

 : نييحرملا

 لماسعلا ءىمني رك اسعلا دحا انمدقت دق ناكو « نيمئاط انلجرت

 ىضاقلال وسر انقيف لاق اك «ءانب قبلي ًالابقتسا» رظتنن انتيف « انمودقب
 ؛ ةئيدملا نم تجرخو عوجلا تكرحت نا تمتع امو . يشرعلا هللا دبع
 ءاس لوبطلاو قاوبالا تاوصا انعمسو انيلا ًافحاز ًاركسع اندهاشف
 هتبونيو (« هعمحو هدنح « « هلاجرو هليحي ةمالساب ليعاعما لماعلا

 اننكر مالسلا دعبو « مامالا مسا انثي بحرو انلبقتسي « هحيزاهأو

 ملح يف انسفنا بسن للملا لّكنملا عفبا كاذ يف يقيفرو انا انطرخناو
 ولسرتسم دونطلاو « ناجلا بك اوم نم بك وه ف دا« مالحالا نم

 انلوح « ناحيرلاو دورولاب مهئامع ةئي زملا « نويعلا واحكم « روعشلا

 . بدهر ىلمج توصب نودشني انماماو

 ءارت موي نم دب ال هيصعيو انالوم رمأ فلاخي نماي
 هامم يف يسرب ريطلاو هيف لفطلا بيشي موي نم دب ال

 نم تسب يف ةعسلاو بحرلا ىلع انلزنو نيحنافلا لوخد ةنيدملا انلخد

 همركي «الفساو اهالعا «نميلا دالب يف روبشملا ؛ليعامسا لماعلا تويب

 شيع
 . نيلاحلا يف ءايح الب « با يف انأطبا هيوام نم انعرسا اماثمو هتايبطو

 ا معاونب « ءاقكلاو ةقشملا نم مايا دعب « انمثمتف « هلدعو هلضفرو

 نوزحم هنا اهيف لوقي ريزولا نب ىلع ريمالا نم ةءقرب كانه نحنو انءاحف
 . ةيرغلا ىف بدأتلا نم هاسنن اندك ام ىلا اذب داعو انلحخأف انقارفل

 رخافي الو « هفويض يف بطخي ال هنا همالساب ليعامم| تانسح نم
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 وبي مامالا

 « رطاخلا ءىداه لجر وه . رامدلاب رافكلا دالي دده الو « هنيدي

 عسمج هبي 5 هضرا يف لغتشي نم عسيمج هب (ميرك ينغ «سفنلا عيدو

 الو هب مامآلا كش ال (مالخا مامالل صلخم وهو . هةمكح ف نم

 مامالا ذخأي ال يذلا تماع ام ىلع ديحولا لماعلا هنا . هبلقت نم ىشخم

 ينس هنأ هردص ةياحرو هلهاست يف بيسلا نوكي دقو .هنم اال ةنمهر

 نا ىلع . هةمورا ءافصو هترطف نم لاللا هذه نوكت دقو . يمر ضح

 قرعشلا يف ًاصوصخ ىدذغتت تائيسلا لثم ةيقوذلاو ةيحورلا نساحملا

 «يعفاشوه نميلا ىف ائيلق هيل سمل لحر لوا نا . نايدالاو بهاذملاب

 فكرا نظا يفا ىلع . يعفاش وه رافكلا بسي ملو انفاضا لجر لواو
 ةملا هلئاضف يف لظي « راحشالا دانع نم ناك ولو « همالساب لمعامما

 . سانلاو هللا نم اييرق

 اهمدق ناسدن درو نم ةّواط هدسو انملع مسي ىلاتلا مولا حامص انءاح

 يتلا كلت « ابعاونا راؤلا نم اهمف عرزب ينلا هنيتاس هاناو ترزو . يل

 1 ةراخلا قطانملاو ةدراملا ةقطنملا ف 6 بوئجلا يفد لامشلا ْف حلصت

 ةسهاز نامرلاو )2 حافتلاو «بدعلاو «بسعلاو «زوملاو «نوتيزلا ايأرف

 ام ةحص ركنا تدكو )2 امركنتساو اهدب رغتساف جل يف ند اه راب جروح ١)

 مامالاف ٠ ةقيقحلا ىلا نتيياحالا صضعهد ىف ف مرق يه هر ومالا برغا نا الا , تيوس

 2 نييركسعلاو نييكللملا 2 رايكلا هتموكس ي مظوعم نم فظووم لك ى ضاقتي ىدجب

 صال_خالا ةلافك هتزوح يف هيقبي ؛ ًازيزع 2 واأخا وأ انيا٠ ةدحاو ةلصهر

 35-3 مرعع فالإ ةغيرا ليق و لع مامالا كيم نئاهرلا ءالوهو .٠ ةيعباتلا يف ءاقولاو

 ةموكحلا ملعتف . هسأر طقسمو هلها نع ديعب لك ةفاتغلا ندا يف نوميقي

 نالوجلا ةيرح « ةئيدملا ءابحو دحا ةلافكسب « نيرخالا منتو ضعبلا رسأتو موضعب

 9٠ ابق
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 برعلا كولم

 كلت نال لفسالا نميلا يف اهلك ومنت راحّسالا هذه ْنا . ةرهاز ابلك

 ال اماف رحبلا نع مدق فالا ةسمخ ولعت اهنا نيح يف ضرالا نم ةعقبلا

 ءاوتسالا طخ نع تاجرد رشع نم رثك ا دعمت

 ابيلا رظانلا قورت « ةحدزمو ةخسو يهو «ةراوسمف "”بإ ةنيدم اما

 مدختست“ « تاقبط ثالث اهرثكاو رجحلا نم اهتوب . طقف جراخلا نم

 . تيبلا لهال ةثلاثلاو ©« مدخلل ةيناثلاو ©« باودلاو يثاومل ىلدالا

 أبمف سمأو « نآرقلا ملعتل دحاسيملا ف ام ريغ سرادم ةنيدملا ف سيل

 يردجلا اهبف رثكيو ءاودلا نم ةيح الو ةطقن الو «ءايطالا نم دحا

 يف « نيزختلا ١» ىرن نميلا يف اندنعص امك اننا . تاقلا لكاو ىملاو

 تامفو ناف . هالوالا يف امس الو رهاظ صقن يف لسنلا ةحصو هدايدزا

 ًادلو نيرشعنم دحاولا لج رال شمعي اماق ذا « ةريثك نميلا يف لافطالا

 . لوحتلا مهيف ام ربظاو . دالوا ةرششع وأ ةعبس نم رثك | الثم

 . باصعالا فعضو ©« بوحشلاو

 اهارب زمعت وأ هيوام نم ايملا مداقلاف ؛ ديعي نم ةلسمح بإ نأ تاق

 « رضخا طاسب ىلع ؤادللا نم ةنفح اهنأك ىبرلا هلوحو لبسلا يف

 : ىلع عاق اهارب عر نمد :اهملا مداقلاو .٠ ا مهامم تفح ةري# 2 سشورفم

 عادو ةحاس الو . ةريزج يف جريك و ١ م'رم يف رخصك لبجلا سأر

 انقفراو ( ةيسعمو ةمالساب ليعاعسا اه )ا انعم ىشم ٠ لام قة ةحاس امل 3

 ان رسق . ىرت طباض مهسأر ىلع ةيماظ دويل دونما نم نيثالعو رامذ ىلا

 سرحلا ددع دادزب نا ىّسْحنغ نحن و هتفايض مع يف نيمود ةحارتسا دعب

 , ءاعئص نم اولد امك

 بهذلا يداو ق وفي يذلا دق رملا يداوب مدرب ىلا انقيرط ف اثررد

 هقرو يف هيشب يذلا نيلا رحش ةرم لوال هيف اندهاشو « اصخو ًالاج
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 ىجح مامالا

 نيتاسيو . بونرخلاو زوللاو زوجلا كلذك اندهاشو نوددللا هرهزو

 نم قفدتي يذلا رهنلا هايم اهالظ يف يرحت « زوملاو بنعلا نم ةضغ

 وهو « لبجلا كاذ ليقث يف دّعصن ربظلا دعب انأدبو . هرامس ْلبج

 ةلللا كلت انّدو ©« بورغلا دنع هطسو ىلا انلصوق نمدلا يف لمقت ىلعا

 . لزنملا ىعدت ةيرق يف

 ؛ ةديدش حابرلا تناك يلاتلا موملا يف ليقتلا سأر ىلا انلصو املو

 يف ةرم لوال دربلاب ترعشف « ًادراب « سمشلا ومح ىلع « ءاوهلاو

 رهظ اع يا مدق فالا ةينامث رحبلا نع انولع دق انكف ورغ الو .نمسلا

 انأر « ةشمنملا ةشهدملا « ةلئافا ةورذلا كلت نمو . نانمل يف بيضقلا

 تناك يتلا ١" رافظ هدنم بونجلا ىلاو لقا عاق انتحتو انماما اطسخم

 ف عاقل كاذ تا . اهنوصحو اهروصقب يريجلا دبعلا يف ةروهشم
 رفصو ' رضخ سفانطب هيبشل « ةدوصحم ا هعاقيو « ةعونتملا هتاعورزم

 نيبجعم انرسو هيلا انلزن . ًارورس سفنلاو ةحبم نيعلا الم رهمو ضيبو

 ءاوتسالا طخ نم ول دب أم ىلا ةدراب ةقطنم نم د رسلا انلاقتن ا

 ناك دقف ريمح دبع يف هي'رم ىعدت تناك يتلا يرب يف انلايقتسا اما

 جرخ دقف .ديرف « كلذ قوف « ربظم اذو « با يف انلامقتسا لثم

 « قيرطلا بناج ىلا اوفطصاف هيقفلا مهخيْس عم ةسردملا دالوا انتاقالل

 هللا رصن ةماك ريغ ديشنلا نم تمبف ام . نيمحرم نوللهبو نودشند

 نم مم دالوالا فنا تماع ينكلو . نيمالا ريدا لوسر < نيماسملا

 مككح لي « ديدش ساق يركسع ممل هنا . مامالا دنع نئاهرلا

خرلا ليثاتلاو ةيسهللا ىلا ابلكش نه ائيأر ةيريمح راثأ رافظ ِق لازب ال ) 0 ١
 ما

 نوئيبو نابكوك ةروبشاا نميلا روصق نم اهيف ناكو ندع يف راجتلا دحا دنع

 8 نيداسو
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 ب رعلا كولم

 لكلو ربك الا مهسئرا لاعلا ضلخا اذا بحع الف . بائتراو هابتشا
 . زيزغ بيرق وأ خا وأ هدنع هدلو دحاو

 : لاقف .٠ بيلح دنع له : قيرطلا يف ةرسمم بحاص انلأس

 . اهاعرب نم سيلف اندنع ناك ولو . ىزعم الو رقبالو دنع منغال

 ,لامعلاو « دينجتلا نه نوبراه اندالواو « مامالا ركسع يف ائيابش
 .لاملا تيبل بئارضو ةاكز اهلك انمانغا اوذخا

 ريزولا نبأ ايف شيلا ريما انلباق رامذ ىلا ائلصو امدنع اننكلو
 هذه : لوقي هائععم « هيوام ف هع نبا ونص 491 هللا دمع ديسلا 6 يناثلا

 ءافولاو قدصلاو نيدلاو لدعلا دالب مامالا ةرضح لضفي يهو اذدالب

 «ىنز الو ىقسف الو رمخ الف«نميلا يف اندنع هارت لداعلا لماكلا كما
 انثال كلذ لك . باصتعا الو ةوشر الو ءابر الو « ةقرس الو لتق الو
 . . .ىلاعت هليبس يف نودهاج « للا باتكي نولماع « اننيد ىلع نوظفاحم
 .نولوقي مهنا وا «نولعفي الو نولوقي انريغو « لعفذو لوقن نحن :لاق مث
 لام نولضفي « نوطقاس نوبا”ذك برعلا . لطابلا نولعفيو قحلا
 اندهاجو «ارارم كارتالا انيراح نحن . هللا ليبس يف داهلا ىلع بناجالا
 نم رتف سالتخا لواحم نم لك براحنسو « ةماهت يف ةنونخلا رافكلا
 اذاو « برات .توملا ىتح براحنس . انقوقح نم ةرذ مكه وا انضرا
 « لابجلاب مدتعنو برام « لامثلا ىلا عجرنو براحن . رقبقتن انبلغ
 يراحن مادقالا ءىطوم ريغ انل قبي مل اذاو . ءارحصلا ىلا أحانو براخحت
 اذاملو . هنوعب لمالا يديطو « هتمحرب نيقثاو « للاب نئمؤم توملا ىتح
 ؟ مويلا لصيف نيا ؛ برعلا رئاس كل ذك لمعي ال

 مامالاب ىدوا يذلا بالقنالا معزت يذلا وه ريزولا نب للادبع )١(
 . رثاتلا  ١ةعم ةنس
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 يحي مامالا
 . قارعلا كلم « قارعلا يف وه : انلق

 9 زيلكنالا ديب همامز ىل رع كلم يف فرش ياو ريخ ياو : لاقف

 .نيسحلا هيبانيبو هني حلصيل دوعس نبا ىلا بهذ ول لصف نسحا ناكل

 حتفيا ! راعلل اب . هئم ريل لاو مامالا رفظ ةمالق نا ! نب-ح كلملا

 9 رافكلا ىراصتلل ةيعمكلا باؤيا

 ملعا اناو . نيسح كلملا نع عّسأ ام يف ريمالا نظ حالصا انل واح

 انتاديكأت تأده اف . ةكم ىلا لوخدلاب نييحيسملل نذأب ل هنا

 . هيضغ ةروث نم

 نا ذئدعي نوريصي دقو . لاما نوم نوطقاس نوباذك برعلا

 اوذخاومامالا انالوع مجؤارما ىدتقا اذا اذه .نميلا لها لثم هللا ءاش

 « روجفلاو قسفلا نم اهلك دالبلا ربطتف . مهماكحال ًالاثم هماكحا نم

 . نمسلا ربطت م ةوّسرلاو ءابرلا نم « رخلاو ىنزلا نم

 ركذ امدنع اهائعم تميف ة رظن ىنقمر دق نيطنطسق قئفرلا ناكو

 <م ةيناث كلذ هركذ دنع مث . ىنزلاو ىقسفلا هثيدح علطم يف ريمالا
 ,سامجلانم انسرخ امدنع ينمالف <« يدب نم ةراشاب هتعنم مالكلاب يقيفر

 نيطنطسقلاظاغام ريمالا ننونكحضا ؟هباوج امو .هباوحن ود تلح ىنال

 « ءاشعلا انل تخبط يتلا ةأرمالا تءاج«ةقياسلا ىلامللا ىدحا يف اننال كلذ

 انملع اهسفن ضرعت « تارفاس ةريمكلا ندملا جراخ نميلا يف ءاسنلاو

 نم انحرخ نا دعب ركاسعلا دحا انل لاق دقو . تيشلا نم ناطسف نمشي

 3١ ةرسمم لك نم مشيحت ءاسنلا تناكل ديسلا مقيفر الول : رامذ

 .ثداحلا اذهيركذا ةمئاللاب يلع اوأ هجراخو نميلايف لضافالا ضب تا )١(
 يف ىنز الو قسف ال - ؟ هللادبع ريمالا ريزولا نبا مالك تلقث ينال اومولي مل ملف

 هءارققدصي تا بتاكلا ىلع اهاوس نود مهاوقت عدعدت يلا قئاقحلا نوغييأ ا نميلا
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 برعلا كوام

 «سانلا عسجلاةاد نذالا حتفا ةيبرعلا راطقالا نم رطق لك يف تنك

 « يمايسلاو رجاتلاو « يدنجلاو لاتملاو « يودلاو فيرشلا عساف

 اها كلأسا يفاو . هيدبا كاذ ذا ابمف يل يأر نود مهثيداحا نودأف

 ءىجرت نأ © تدهاشو تعمس ام يف نالا كك راشا اناو « ءىراقلا

 وا ىيح مامالا نع ناك نا هلك ثيدحلا عمست نا ىلا كلذك كيأر

 لاجحر رايك نم مهو ريزولا ءانبا مالك كتعمسا دق اهو . هأوس نع

 مامالا

 كيرلاو . ماهالا بئارض تك”نوعقدت نك رهو 5 سميج بحاص ثددعحو

 34 مامالا *ءادعا انطاب مث ءالقعلا عفاوشلا للة ثيدحو ؛

 . مامالا مح ديدقو'زيزعتل براي نم ثيدحي نآلا

 ةثالث يف « هنس رغص ىلع براح « دمحا همسا يدنح انسرح يف ناك

 عمو « دنهلا يف زيلكنالا عمه © برغلا سابارط يف نايلطلا عم بورح

 يف نا يل لبق . ندع نم ةعدخ تذخأ : دمحا لاق . نملا يف كرتلا
 سابارط يف تازنو ةرخابلا تيكرف رافكللاو كارتالا نيب ًايرح برغلا
 كارتالا ك”يويراخم مما تفرع نايلطلا ركسع ُْق ترص نأ دعبو

 مهتكلو .٠ نيماسملا
 «كارتالا نم نسحا نايلطلا « هللا ترفغتساو تيراحف « ةنسح ماعم

 كارتالا اما .ماظنلاو لغشلاب انن ولتقي اوناك نيذلا يكن نم نسحاو

 مينكلو ؛ ماظ لأ مهمه الخ

 فيطل الو « ماظن الو < لام ال اه هةاك سبأ ف نم برتقا

 ينواماعو ء فيطالا مالكتلا يفوعمساو آلام ينوطعا

 يدنفا اب نآلاو . نايلطلا لثم نوعفدي ال

 الواو ساشلا دالب نم دلب يا يف يداع وهف هسفن ثداحلا اما 0 يش لك يف بلا

 ليجستلا يف تققد ينال فسآ ىنكلو ناكم ةل> رلا يف هل ناكامل شادبع ريمالا ةبطخأ
 رذتعا يلا . ةناهالل ةأراا تضرعو ( لوألا ةعبطلا يف ) تببلاو دليلا مسا تركذف
 . لاح لك يف ةمالسلاو ريخلا كل هللا لأساو ةيناملا ةيلدخلا ابتيا كيلا

 ؟ ١١



 ىحي مامالا

 . موزع لداع ملاص لخر « مظع لجر وهف مامالا ة ةرضح اما . مالك

 يف تالاير ةسمخ انتمسف ...سولفلا ًائاد نوبتشي نوعامظ هلام نفكلو

 ىلا فرط نم دالبلا ف اننوراسي مهنكلو . اهنوعفدب امدنع  ربشلا

 ال يلافهالاو . دحأو - شرق يا  ةشغب انصيمق ىف سلو فرط'

 اننووآوي الو أنت ومعطب الو « ةريثك بئارض نوعفدي منال اننوبحي

 يبريل اهضفن  ءيس صيمقلا هذه يف ام 9 عفدن اذامو . انعفد اذا الإ

 7 ضيا عفدأ نا بحيو . هتعفد لاو انا يدنفا اب اهنمثو  ةغراف اهنا

 نمملا يف نحن ؟ تاقلا نُم عفدي نم ؟ تاقلاو .دربلا نم يدلج ينأل ليثلا

 .٠ ارقف انديزب مامالا محو « ءارقف

 نبا : هتلأسف جوذتم وهو ةريشع ةسماخلا زواحتي ال دلو انعم ناكو

 كانه ي ىه : لاقو ةفيطل ةينمم ةراسا ريشن وهو ةعياصأ عقرفف# كوز

 ريصا ىمح هللاو اهملا دوعا الور . ةنس ذنم اهرزي مل وهو. للا ءارو

 . كارت الو تون ةنيكسم : هقافر دحا لاقف «طلظ يسمح يف

 لازاال يبنلاو ال : نيسللا ز راحتي هتنئظ ءاضمب هةر رخآ لاقو

 . تكسو هبلق ىلا راشاو انه نم وهف بيشلا اذه اما . نيثالثلا يف

 : نودشنيو نودعي « رخآلا دي يف دحاولا ديو « مهلك ا وحار مث

 رسعلا كفو ج رف مويلا هللا اي

 ("' امقايض يف سفنلا ىلع جرفم اي
 رسبلا لكب رسعلا لدي

 اهقالغ "* لاطق باوبا مدتفو

 رخآ موقو "راو موق فيك

 . صاع (+)  لاطدق [ج) .ايقيق يق(
 (8) ١ برعلا كولم
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 ب رعلا كولم

 . اهكامذت برش ىلع 0١ لياقملا يف
 (موصخو نمملا برع لسشم مثروما يف نوءتكتي ابرعترامل

 ©« لثرو ربك مهثدحم ن م اوقثوو صرفلا تحنس اذا مهنكلو ٠ دويزلا

 . 0 اذه نم دحاو يبار ءالاو ديسلاو ٠ نوقدصيو نودصفقف
 قرف ال «امالعتسا وا ًاما رك ١ ةداسلا دحاب رامذ يف شيلا ريما انقفرا
 لظو امان وا ارما الا م نم برتقي الو «دونملا ن :رعأ كيعي بك رب ناكف
 . مالسلا الا مالكلا نم اننسد نأك امف. ينع كلذك أ |ديعب لوالامونلا ي 58

 د رابعا ظفس يف ر سلا هعلطا نأ 5 ىنلأس يناثلا مويلا ْق هنكلو
 يف لكشلا تمسرو هتريشاف . ىعم تناك ين -لا « سوهرت » )ا ةنشق 2

 باحيصا جينر رفالا : لاهو شهدف ٠ ءأ وهلا نم يلاغا جودزملا جا جاجز زلا
 ال نحنو . ءيش لك يف اياد اهنوم دختسي مهو ٠ ةمكذ لوقع  لرقع
 جرخأس . للا ءاش نا ام [موب رفاسأس. بورحلا يف الا انل رقعمدختسن
 < مهنيد ىلع ادهن :روراقي نيما اي نميلا لها ... ًاركنتم نميلا نم
 رفاسأ سا يم لو , رافكلاو رفكلا ريغ مهدالب جراخ سل نا نونظي و
 . ترثك ناو هللا ءاش نا

 اهآيخواهذخأف ةفرو ف هةتكف يلناونع ةءطغا نا دمحم ديسلا ينلأس
 لم مدنعو . اثني ًارس رس ىقبكس لاقو ءاضيبلا هتمامع تامط نه ةبط ي
 قب ىلا بهذأ اناو“ مامالا ةرضح ىلع ًافض لزنت تنا ءاعئص ىلا
 . موز الو « كلذ دعب لياقتن

 يف هيركلت يذلا ام: لاقف بتكاا اناو ينم برتقا ث املاء وملا يفد
 تاتايثلا ضعب ءامما نع هتاأس دق رفسلا لالشي تنكو «تلقف“» كرتفد
 راهزالا ءامسا ةباتك نم ةدئافلا امو: لاقف . هب ينتماعا ام : راهزالاو

 )١( ليقم عمج .
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 يحب مامالا

 عشت قاف . يدعب ء يد ند اهتف رعم م دق : تلقف 1 راجطاو راحشسالاو

 ؟ لاؤسب نذأتفأ 2« كقيفر اناو ثلاثلا مويلا اذوه : لاق مث ًارهاظ

 لغشل ءاعنص ىلا رفاسم تنا له . ىلاؤس بحت نا دعب معن : تلقف

 ينكلو ءاعنص 2 ةحاح ل :باحاف 9 شرحا ريمأ نم رمأيوا كي صاخه

 كدصق امو.ًاماركاو ًايح ًاقيفر ريمالا ىئنلسرا 5 مويلا اهتلح ام كالول

 0 نميلا كترايز نم نيما اي

 . ابلها يفو اهيف باتك فيلأتو دالبلا ةدهاشم
 . ىرخأ دصاقم كاتهو

 ٠ اذه لوقأسو « ةنس فلا ذنم مكدادجا ناك ثيح كارا « معن

 سرادملا حتفمف .مامالا ىلا معفدي ام ىف ىعسا نا ىسعف مامالا ةرضاط

 : ملعتلاو ماعلا ليبس دهو دالبلا يف

 هدب. وهللاب مسقاو«كيأر نم انأ .٠ كلذ ف بير الو 0( يهاذن ماعلا

 . معن تلق اذا بذك ا دقو « ال تلق اذا بذك ا دق . ملعاال

 ةسايسلا يف يل ةقان ال. لودلا نم ةلود يا لوسر الو ىتح4« ال

 يهتشاو «برعلا قيدصو « برعلا وخا ىلا كل لوقا ىتكلو .لمجالو

 ءارمألا ىرا نا يبتشا ٠ ضعب عم مهضعب فالتئا يف ًاميمج مهارا نا

 3 اهزي زعتو ةيلرعلا ةدحولا لميس ىف نيعاس

 0 عظع لجر مامالا نا معا ؟ ةدحولا مكت فيك نكلو يهان

 ّ ىلا مل . هرسأب هلك نمسلا ح ىلا حمطب وهو 6 مويلا برعلا مظعا

 . اهرساب اهلك ةيبرعلا دالبلا



 برعلا كولم

 , كلذ ىلع

 9 مهوع دب نمد م ئباو ن وعيت فينكص نكلو ب

 ابابا ةلامر يدنع نا قداضلا ثناو تاق « دسلا ةرضح اي
 9 ةفيرشلا ةرضحلل ظفتحا اذامف ءيش لكىلع تنا كتعاطا ولف. ماهالا

 أم ىلع كعلطا انا ينكلو . مكح مالك لاقو دمج ديئسلا مسقبا
 اهذفاونو « ةّئطاولا اهفوقسو « ةقمضلا انتودب توكش . هب كل لع ال

 ٠ ملظاو قضا كانم توبمسلا تداول لاس يف كتروعيس ولف . ةريغصلا

 دحاولا قد ال « نيمشحو ريسع و نميلا لهأ لاز الو بيسلا فرعتا

 - هيلا امىضو هيبلج نيد أبعضوف هتيقدني ىلا ردابو ريس يف نوماش

 تيأر دق«نميلا يفو . مهنم ؤندي نم لك نوي ةيربلا تانا ويحلاك مه

 . فيقط رمال نواتقيو < نولتاقي مهلكو «نوحخاسم مهلك سانلا كنيعب

 - ةوبقلا ناجنف هددب ىلشاو 9# اذه ةمدق أم. انفوقد ىلع راف ن

 يجاجتحا تعمم امو« هتيصتغا< ينم هتذخا اذاف . يقح وه « يل هلكلو
 اذاو . نمملا يف انتقيرط هذه . كحيذا «ةيبذجلا هذه كرلع لتسا ؛ كلتاقا
 نيب زح اومسقنا دقو اهلها مضني لغم ةيرقلا هلغ ىف نبتس نين لاتق ثادق

 نولءاستيكءىفطنت امدنعو 2« برحلا ران ةيرقلا يف بشنف «نيلتاقتملا ىلا

 . نودغتسي مث ًالوا نولتاقن  نالفو نالف نيب لاتقلا يف بيسلااهو
 انضعي لاعع هذه تناك اذاف . انلهأ ىتح بزاحن؛ نميلا يف اذتقي رط هذه

 ٍ تناجالا عف الاخ نوكت فيكف ضعب عم

 8 كارتالا عوجر نووتشي سانا نميلا يق لهو : تلقف
 . هحبذن كلذ يهتشد نه باحاف
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 ب

 يحي مامالا

 9 نيينطابلا نم سانا نمملا 5 لهو -

 . فيسلاب مهانينفاف ةفئاط مهتم ناك

 0 نميلا يف مكدقي رط يه هذهأ

 . مبيرح ىلع نوراغي اممهدالب ىلع نمبلا لها راغي . نيما اي معت

 ) ميرأا يف اهابأل اك اهيف ةكرشلا ىباتو . اهلها ريغل دالبلا يف قح ال

 . نطولا ملسبل براجتو « فرشلا مسيل براحنف



 برعلا كولم

 نمسلا ءاعنص

 ,ايسالا لاح دم ءاعئص عقل ليج - يرطاا نبلا - زيزح - نالعو

 ديشن - قلطلاو ةضفلا نداعم - سن[ ليج - راشع لبج - اهلامجو

 ثااديع ىضاقلا - هرايز ىلع ديسلا -. ماخلا - ندمتم خابط - تانبل
 ءايحالا - ءاتملا يف ةيب رعلا ةسدنلا - ةئيدملا يف فاوطلا - يردعلا
 كلذ عيه مهو 3 ةشيعملا مزاوأ راعسأ -_ توببلا ةرحا >5 تاحرد

 ةلظملا ةفي رشلا ةرضخحلا - هراهش ةعقرر ءامزض راصح مسا < نوكشي

 ىلا لامك ىفطصم لوسرو يدنجلا ةصقاس لوبطلاو دوذنلا - ةروهشملا

 . مامالا

 ازحررخ دعب ( 99 ةنس ناسمن )١8 رشع يناثلا مويلا حايص 2

 رفاسملا يسنت امتاقشم ةلحر يف ةريخالا ةلحرأ ا «زيزح ىلا اناصو جل نم

 دوعتق لوزب تاقشملا رثأ نكلو تابرغتسملاو تانسملا نم اهيف اه
 ترآلا بتكا اناو يفا . داؤفلا يفو ةرك اذلا يف ابماقم ىلا تانسحلا

 « ءاعنص ىلا ىرخا ةلحر يف يفأك . اهركذ دادرتب سنأتساو اهب عتقا
 . ءانعالو اهف ةقشم اي|

 رشع ةسمخ ةفاسم ىلعة ريغص ةيرق يهو «نالعويف ةقباسلا ةليالا انقب
 برغتسي“ ديدش دربي تسسحأف اركاب اهنم انج ر شو « ءاعتص نم اليم
 وندب واعف كاذك انحبصا اننكلو اضرع ةرشع ةسماخلا ةحردلايف هلثم
 ةعاسلاكلتانلاقتنايف بيسلا وه اذه رحبلا قوف مدقف ال1 ةرشع نم

 . ةيزيلكتالا مادقالاب نمسا لايج ف ولعلا تاسادق هده 6

 با ةنيدم "ام هلامق راقذ ليج 5م هزاع ليج ١.١ ه.ءمو

 ءامنص اب ه ع4 رامُد ل٠56 ميري 0

 ماش لبح م٠ هخانمف م١. نلعوب هؤهعر و٠
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 يحي مامالا

 رحتاتل « ندا سمم 2« سمشلا نأ ىلع . لاهشلا سقطي هشا سقط ىلا

 « اهييحت مث ه4[: سمدتف بج حيد لك ةيبهذلا امتورق نم ريغص نرقب

 . اهيف ةرارحلا لسرتو
 ىحضلا ةعام « ةرسممو تريب ةعضبالا يه امو زيزح ىلا انلصو

 انل اوحماق مم ناكو.روطفلا لوانتن ط احءيف ف سمشلانم َ , رهان ساجف

 ) امر  رطم وني امه . نارواجيو ناتبني امم ناربيش نانثا لايجلا نم

 ربحا هلظ يفو :ًالايش مقا و «نلا نم نمسلا يف عرزي ام نسحأ هيفو

 املك ةيبرعلا ةريزملا هبْش يف لب « نميلا يف ةنيدم لمحاو
 نذ الاس وؤدانل تءارت ىتحزيزح نماتلاحترا دعب ةعاس الا ىه امو

 سشلا رون يف جهوتت ءاضيب يهو اهدجاسم بابق مث . ةئيدملا كلت يف

 نم وندن نحن أنين. ءاوهلا نم فاتفشلا فاجلا يف قيئزلاك جرجرتي يذلا

 لايملابةطاحم يهو اهسفن ةئيدملا انل تدب ذا « انني ىلع حبصا يذلا مقل

 «ةيسلكلا لالتلانم ةلسلس ؛ءاضيب اهلك يهو اهنأك « ابرغو ًاقرش دنت
 . رارضخالا عطقنم يبهذ لبس يف

 «ءاعنص يا .اهفاعضا كيسنت ءاعنص هذهو . تاقشملايفآم وب رشع انثا

 موي تنكف ملعلا انل كلّشم رء نامزلا ةكيلم تنكف خيراتلا انا كلش

 )2 لجا .ناطاو نا ةديس تنكف ريطاسالا انا كتلثمو «نافرعلا ةير

 « ليئف ةعمث رون باتكلا بناج ىلاو باتكللا ديلا يفو«ةلمل نه
 ظ كروصق لوح انفطو « كزونك دنع ائفهوو « كييدارس يف انلغلغت

 «لايخلا ريغ انتيطمو «مويلاو. كرود يف رعشلا نودشتيءا رعشلا انعممو

 ١١م ةحفص ةيشاح عبتي

 ةايحيف ةرم لوال رامذ يفجلثلا طقس دقو ءاعنص يف هاملا دمحي دربلا دادتشا دنع

 . انتلحر ةنس« ١9 ؟؟ - ومع ٠ ةنس ءاتش يف هودهاش نم
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 برمعلا كولم

 كروصقو ةيلاعلا كتوس هذه . لامالا ىقحيو « لاقملا تش ام دهاشن

 اف يب رعلا كابو يعيبطلا كلإمس ادهو . خيراتلا بذاك امهف ةقهاشلا

 . معلا بذك امفتاطوطٌلاو ةسيفنلا بتكلا كنئازغ يفو . رعشلا بذك
 . ريطاسالا تيذك ف كليف ءا امسالا رحسو كروصق رحسوك زولك هذهو

 نم اهنكلو . لايخلاو نطا سئارعل ءارعشلا ابعدتبا ءامسا قطن انك انك
 : ناسسلا ليقن يف و ءىراقلا اما كاباو ان دعص امفأ . ناكم للعأ 1 م

 6 نادعب لظ ِق انليقتو «نالعوو مدي 5 انتو “ نال يداو 053

 . برادمغ رصق ىلع فرشن ن# اهو

 «ابنم توند اماكو . الما رئازلل بمخت ال اهتساحم ىف ءاعنص نا لجا
 اهي كباجعا دادزاو اهقتور دادزا « ندملا رثكا يف ةقيقحلا سكمع رهو
 ءاملاو « ءاملا نم بذعا ءاوهلا اهف ٠ ةبمحع ةديرف يعيطلا اهماقميف يه

 دقو « دربلا اهيفو . ءارعشلا ملح نم لمحا ءامسلاو « ءايسلا نم ىفصا

 ءاوتسالا طخ نم اهرقل ليحتسي رحبلا نع مدق فالا ةعست تلع
 نيتاسبلا اهيفو ةضورلا ةبج نم اهنيزت <« ناحنس عاق يف ةعاق يهو . اًمفد

 مث ٠ نيحاوطلاو يقاوسلا اهيفو ةطوحلا ىرخا ةبج نمو « مدركلاد
 لاظي وهو رّصع'اهيلا اهبرقأ . اهءاجرا رصقت نأ نودلابجلا اهب طيح
 لمحتو ةنيدملا ىلا هامملا هنم يرحت يذلا ماقلاو « ليصالا ىف جورملا
 رماوا لقني يذلا  ايارملا فارغلت  جاجزلا ضيمو هقوف نم سمشلا
 كاذو . رمرملاو ماخرلا هيفو راشع اذهو . ىرخا يلا ةنق نم مامالا

 كانهو . قدلطلا نداعم امبيفو قرش هنود ناوعسو بونجلا يف سنآ
 نم هيفو برغب ًالامش مايش كلانهو . ةضفلا ندعم هيفو ضارضدر
 . قيقعلاو عزجلا ةعركلا ة راجحلا

 لاجر روسلا جراخت ,ليم ةفاسم ىلع اناقالف ربظلا ءاعنص ىلا انلصو
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 ىحب مامالا

 ترال هائللم امو هائفلأ بك وم ى 000 رسو . هدودج نم ةلثو مامالا

 لك انك و. ًادج انقار ةلسنملا يباب س ع « دويزلا دشنت « « لمازلاو

 <« نيفداز ودعلا ىلع مولثت بمهرلا بيرغلا ر ارقلا دنع هيف نوفقي ةرم

 . نيرصتنم نيبلاغ لهازلا هرجمبو
 رحسلا ا 00( راوم ىلع اشرس

 (؟' ليله اهرمق ام '' ةردغم ةلمل

 ليقثلا سارب (©) ادحو حبصلا حمصاو

 ليتفلا نيسراغ ىدعلا (9 روديئنف
 رقبلا رقع لثم مهدأ وج رقعن

 ىلاو ءانيلاو ةسدنهلا ةيمجا ندع ةباوب اور نوحزم مهو اوراس

 ابرغ ءروسلا لوح مث مث ٠ . كركلا اهدمس ةريكا ةنكت روسلا جراخ اهسناح

 يحلاو ءاعتنص نيب ةحسسف ةحاس ىلا اذب تضفا <« ىرخا ةيا ود ىلا

 رهاظم يف ان دهاشو .انعمم كانه . برعلا ريب ىعدب يذلا اهئم ديدحلا

 وهو الا . ليثم نانبا يف هل ناك رخآ ًادبشم ةيناملا لامقتسالا

 حيصي عرشف « نث'وتدلا » نميلا يف ىعدب يذلا « 'شبوتشملاو

 تااطخلا هيدر نيد تعءمح تانغو تار همف احا امص ان محرم

 : ؛ لوالاو لضفلا رمقو < لامكلا سمش رون انثا اهم انلع « دشنلاو

 . لالا تانآ نم اهريغو

 ءاعئصءامزغا هلكس يذلا يب ا يا 0 رسب ىلا انلصو امدتعو

 أنيقا يذلا تيبلا انلخدو « ةموكملا زك رمو مامأالا روصق همفو

 ماشلا ىلاو نانمل ىلا لاقتنالا يف لاخلا ناك« ةرارشلا نادي هيف لثدعي

 نمت (ه) .رمق اهيف له ام (ع) .ةلظم (م) .تقو (؟) .فورعم ربن )١(

 . روحن يف )١(
 ١؟١



 برعلا كولم

 ةهدر .ريبك ةحارلا بايساو قوذلا يف هنككلو ريغص تببلا . متاو جببا
 لفنرقلا هلوحو « ناورذاس هطسو ف ندعص ىلع فرشت همف لايقتسالا
 يرمقلا اهيف د رغب ©« نامرلاو شمشملا ناضغأ ىلدتت هقوفو « ناحيرلاو

 ةكربلا نمدعاصتللا عاملا لايح للكتتف سمشلا اهالخ ًالألتتو ؛ نوسااو

 ٠ اجارجر ًانيل

 تحت ةلواط ىلع « ةدئام يفف لوالا مويلا يف ربك الا انرورس اها
 ىس ركلا نا قدصت ال اننومعو اهسلا اثرداب « ناورذاشلا دنع ؛ ةشمثملا

 هذيرط دق لكأت اه ناو“ نيكسلاو ةكوشلا انيديا يف ناو « يسار 5

 ميعتلا نع معلا اذ يف نحنو انلأس 0 ريزابالاب غلاب ناو « ندمتم عايط

 ليكوو ةيلاملا ريذو وهو « هدابز يلع ديسلا ماقق . ماما  رغنآلا
 يف تفرع ء ينكلو ٠ زوحن ال مكلوصو مود ماجا : مام امالا دنع ةفاضلا

 6 هم را يدنحب نييوحصم كامرا يذلا ش ماجا تثترز امدنع يناثلا مويلا

 ثعب دقف . هفطلو يلع ديسلا قود ىلع لس د هنق رخآ ايس ليجأتلل نا

 . . اندحو انل  انإ هدادعاو هفيظنتد هرمأب مالا ٠ بحاص ىلإ

 نم رذحتلا وه كلذ يف لوالا بسلا نأ كلاثلا مويلا ىف تفرع م

 ىلاةفي رشلا ةيمامالا ةرضملا رماب المع كلذو مهتثداحمو سانلا انعاّتجا
 لايعو دساومحلا نيب افالخ مسحتل لاهشلا يف ةييغتم انلوصو موي تناك

 لئاسقلاك لت ءاسوؤر ضعب نا قي رطلا يف انل ليفو. هرم لحفتسا حي رس

 . هويزلا ىلع هورصتيو هيلا اومضتيل يسيردالا ديسلا نوضدافي اوناك
 . هعوجر لبق ساثلا نم ًادحا لباق الا رما 0 امالا ربخأ | اماذ

 هللا دنع يضاقلا رامكلا هلاجر دحا انراز ىناثلا مودلا ي ةنكلو
 انررسو هترضح انسناتساف « هنا ويد سن "رو ىنمسلاءا اهالا دب رهؤي رفعلا
 ةمكملا نمو « عاضتالاو لضفلا نم ريبك بناج ىلع هائيفلا . هثيدحم

 ١7 ؟
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 يجي مامالا

 نم رومالا ىلا نورظني نم مامالا لاحر ىف نا هللا انركسو نشيحلا

 . ةنزاوملاو يأرلا نوئسحيؤ « ةثيدح ةيلاع ةبحو

 .لاقفرلءذ ام هانيجاف يشرعلا هللادبع يضاقلا هليمز نعانرئاز انلأس

 صوصخي زياكتالا عم هتاثداع يف يا (ٍ يس .- لعفي 0 ندع يف ةنس هل

 . ليبسلا تأطخا ةريغ ةحيشت اهنكتلو . لخلا صعدو دوخوم صقنلا

 دي دنس © لداغ ماع مامألا ةرضخو . ناب ؤانستم مويلا يديزلاو يعفاشلا

 . عرشلاريغقحلاةماقا يف فرعن ال'« ةطخلا ميوق « قالا حمس « يأرلا

 كانه نكلو . يعفاشلاو يديزلا ناد وأ ريغصلاو ريمكلا نس قرشي الو

 تأطخا دقؤ مهتريغ 'امأ ةةح مهتاين 1 نوأقعي الو نولاغي نيذلا "صعب

 ٠ هدد لسد رودمألا طيضب ماسمالا ةرضح مع م0 ليسلا تلف 3

 «ابلك دألبلا ءاحنا يف لابقالاو نمآلاو لدعلا ىرت تنك ام كلذ الول

 , ادوجوم لازن الا ف ارطضخالا صضقغد ثدح فا رطالا ىفالا

 ةسع ءانثإ اهرخآو تارايزلا ىلوا هللا دنع يضاقلا نم هده تناك

 لجرةلناة مي ف نيغار | رك انزا الا . كلذ يف بسلا انماع | ملكا 6 مامالا

 اندحا:  لاقف هرابز يلع ديسلا انذأتساف هملا ةيصوت باتك انعم ناك رخآ

 دهاش ىف مي ثثادحيل داعق ةئيدملا ىلا انمداح ماد تادو حادد ٠ مامالا عدل

 رظانل ' نحن نيب اهتراي زي 15 ع ديسلا انداتساف بئارغلاو بل املا ن م اهمذ

 لسداو 14 روسلا' لوح فاو طلا ريغب نذا امف 4 ةفي رسشلا ةرشملا د

 لوقا نيب ةعساو قلر 2 ىف انيشم * نيفظو 1| دحأو نييط رش انعم

 ةعاسفصن دعب انفقوو «نيلطلاو ثالا نم م ينيملا ريمكل ا 'روسلاو ةغورزمألا

 دونما ٌفظوم أ كاذأ ذا تحايتف ) لامشلا ةياود يا « ماشلا ةبا ود كيع
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 برعلا كوام

 سمشلا يف يملا ولم دق اوناكو ةئيدملا لخٍدن نا مهتلأس دق تنك و
 ِلِع ديسلا معي ال نا طرشب يلط ةباجا نع ثلا رفساف . نظا ام ىلع
 ءامجا ْق انلحو ريخا مم مكن نأ ىلع اندهاعت دقو ةيددملا ائاخد . كلذي

 . ةراجتلا قاوسأ نود اهنم نكس ا

 قاوسإ لثم اهقاوسا« الكشو ًاسور ةيفاص ةيبرع ةئيدم ءاعنص نا

 ابضعب و « ةيلاعلا اهتويب اما ٠ فظناو عسوا اهنيكلو ةفوصرم ريغهدج
 يبرعلا بولسالا نال اناقتا رثكاو ةسدنه لما اهانيف « تاقيط تسمم

 ءاضيبلاة راجإلاب ةينبه ي يهد. ىبوروأ وا يدنه يبنجأ يس هبوشنال | مف

 رائز رخالاو قباط لك نيبو « نإلاب ضعبلاو رجآلاب اهضعبو ءادوسلاو
 اهببف ةوك ةذفان لك قوفو ؛«ةيسدنه ًالكشبا شوا ضيبالا صخلا نب
 نم نتما هنكلو . ًافافُش اقيقر جاجزلاك نوكي داكسي رمرملا نم حول
 ةدحاو ةفرغ توبسلا رثكال ريخالا قباطلا يف كانهو . لماو جاجزلا
 « ةرظاملا ىعدتو ةئيدملا ىلع فرشت عبرالا اهتاهج نم ةقلطم ًاملاغ يه

 دئاسملاو سفانطلاب !بمنوش رفيف ةلوليقلاو لابقتسإلا سائلا !ممدختسي
 العشا هنومسقيف ذفاونلا يف جاجزلا نولمعتسي نم مهنمو . دئاسولاو
 غابصصالا يا« قرزاو رضخاو رفصاو رمجا هنونوليو « ةيسدنه

 . تايثلا نم اهنوج رختسيف نميلا يف اموعنصي يتلا ةعب دال
 نم لقتنت نحنو “ يقيفر ناك . ةفاظنو اقنور فاتختف ءامحالا ام

 : -_مهردلا هله : لوقت ( هيف مق تسب نع ثحبل اننأك رخآ ىلا يد

 . ةثلاثلا هذهو « ةيناثلا هذهو « ةنيدملا ِق توبسلا ن ١بسحأ يا ىلوالا

 نومسقتك 01 4 اهلك ندملا ناكس لدم ءاعنص لها يرحلاب وا نميلا لهاو

 ودملا نم مف وا اهرا وح يف ناأكو أو . تاقيط ثالث زواجتي ام ىلإ

 1 . روسلا جرا+ براضملا يف.ةعبارلا ةقيطلا تناك
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 ىحم ماقالا

 ةشدغما ءالغ مونلأ ىتَح فرع و براعأ ءانثا ندملا تف رع اه

 رصميف فاوخا قوشيل ءاعنص يف تيبلا ةرخا ركذ درجم نا . روجآلاو
 ىلا الا 2: رفسلا ىلع مهضعب لمحي دقو « اههف ةفاقالا ىلا كرويوينو

 ةحردلا نم ىهو « تسلا ىلا ثالثلا نم اهتاقدط توب ةذه . ندبلا

 « رمرملاو ؛ تارظنملا اهيفو « ةئيدملا نم يح نسا ىف يا ىلوالا

 ةيواسك تالأير ةغيرا ريدغ اينم دحأولا ةرحآ امو « نولملا جاجزلاو

 ةثالث ةرجالاف ةيناثلا ةحردلا ىف اما . ًانرصم شرغ نوعبرا يا ًايربش
 « تاقيط ثالث اذ ةثلاثلا ةجردلا يف ًاثيب رجأتست نا كنكمو . تالاير
 الف ةشيعملا اما . طقف نيلأنرب رمرملا نم تاوك و صجلا نم نارانز هل

 0( ت ويلا نع ةقفن دد ز الو انس * لقت

 هذه رورش نم مامالاو هللا نوئريب نيذلا نولقاعلا مهنمو < هدحو هللا

 كركتلا ةسامس 3 ةسايسلا قيرط نع نعملا ىلا اهضعب لصو دقو ؛« مايالا

 ةريخالا هده هةمواقم ىفف مامالا اما. مويلا زيلكتالا ةسامسمو سمالاب

 نال ةشيعملا تاجاح ءالغ نم اهدعب الو برحلا ءانئا ال نميلا رثأتت )١(
 ضعءب ونطقلا رغت وحاتم الف ؛ مويسكلا مهلاوثاو ؛ مومعطت ؛ابلك عرزت الو 8 ميضرا

 8 ١ذ ةيس راعسالا ضع كاهو . جراخلا نه غابصالا

 شورغ ؛ لطرلا نم ناضلا مخ

 شو رغ ٠١ لطرلا نم رقبلا محل

 ًاثرغ *ه لظرلا نُم نمسلا

 يذلا يراسمنلا لايرلاو « غابرا ةثالثو ولدك نميلا يف ةقالاو « ةقا ؛ . حدقلا

 . ةيرضم شؤرغ ةرشع يواسي اشرغ ئيرشع ىلا يديجلا لكم مفي

 ١ ؟ ه



 برعلا كولم

 يف ورغ,الو لقتف « لاومالا رخديو « بئارضلا رضكي' كلت مواق اك

 ام الضف لاوحالا رسعو لاغمالا فوفو بيسكف سانلا يديأ

 نع اهلك ةئشانلا فعضلاو .قاقشلاو با رطغالا نم ًاًءاد نمملا يرتعي

 اذ الملا يفردنيف ةحاسم اهعيمجو را ؛اشعلا نع الضف . ةياهالا مهر رح

 نرا لجا . ةيتاذلا حلاصملا نم ةدرجملا ةينطولا سرغ « بيطلا سرغلا

 كلذ يف لوالا ببسلاو . ًادغ هئادعا عمو مويلا مامالا عم سانلا
 . حلسملا لهجلا وه ربك الا ببسلاو « لهجلا

 انمنغ كرتلا لسو (0)ءاعنص مامالا رصاح نا دعل : لياد رومأملا لاق

 دحاو لاير .عامت رزوم لا ةيقدنب تناكف (أريثك يا) تاريخ قدام لا سس

 بحيع الف . هليطعا هندي ىلا [عفدم رد نا عاطتسا نم هم هراهس ةعقو دعبو

 . ةمظنملا هنو دج يصعب و مامالا صهأند نم رئاشعلا 5 ناك اذا

 دق هناك ىلع اندهاعت يذلا رسلا ناكف ةنيدملا 5 فارطلا لعد اندع

 امل كلذل .٠ هاوس عيطتسيال ثيح ًادسفم لخدو ب وعلا رد ىلا انقمس

 نم هماع ام ربظي نأ نود ىلع ديلا لاق ةهزنلا ىف ةيناثلا ةرملا انمغر

 ش متوحعزيو ميلع ن وغيتحن ةئيدملا يف دالوآلا : ائرس

 1م ةدشل ربسالاو ٠ مامالا عجب نا ىلا ىرسا اننا انملع ىلع كس

 .ىرخالا ساو + كلذك هيف هنت و« رظنلا داح حبصي ناردجلاب قدح

 كلت كت _ كت  .ةمتاكلا دلآلا توصي ابيب ًاتوص هرم ثتععت دقف

 ءانثا ةئيدملا لها 3 روش ةتس رمتسا يذلا ١5٠١4 ءاعتص راصح وه(١

 يلامال مبيفو اوماس نيذلا كارتالا هدع ناكو ناريفلاو ىتح ريشا لاغقبلا مخل راصخلا

 بمعتص .ىلع ةردككلا كلذ دعب اوداعا منكلو - افلا نيتسلا نع انل لقاك لقيال

 7 رسخو ةائاغا قياضاا . كلت ىلا ودملا مهعبتف هرابش ىلا هذوخحو ماهالا رقبقتف

 فالا ةثالث ريغ مامالا عم نكي مل . ةروهذملا هرابش ةمئو يه كلت 8 يس لك

 . مهيلع موج رحدي اضيا روخصلاب مهوب راح دقو كارتالا نم أهلا نيثالث اويلغ لتاقم
 . مامالا تامارك نم ةمارك لب ةبوحما ةعقولا كات يف .رصنلا توبسحن نميلا لهاو
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 ا

 ىبحي مامالا

 كلسلاطيرش تفشتك اف نذالا نظ ققحتل ثحبت نيعلا تحارو « كت
 . تسبلا نم يناثلا قباطلا ىف اذقوف زكرملا نا تماعو فارغلتلا يا

 شوح قوسلا ىلا ةياوملا نيدو هلنسب جراخلا نم دصوم باب ان] زنك ناكو

 « ربا بايلا يف بقث نم تعلطتساف « هيف ةلج ًاموي تعمس « ريغص

 برع م:لوقيوهو دحاو ءاج مث .نورفانتي رك اسعلا ضعب كانه اذاف

 ناكو ًاثاه نذأف شوحلا ىلا جورخلا يف هتنذاتساف بابلا متفو . انلثم

 ماصالا توب نم تيب يف نوميقم اننا يفربخا . سيئالا ليلدلا وه

 ةملاع 4 ةعرو ؛ ةيقت اهناو « ًادج ةينغ ةفيرشلا ةرضلا ناو « ةديدعلا

 ةباوبلا جرا واشوملا يف ةرجُس تحت موي لك سانال سات يبف ةلداع
 . تيبلا نم يناثلا قياطلا يفق يمس رلا سلجلا اما . ةحاسلا يف

 لاقو  (فطعت اهنا وا . ةفيرشلا ةرضحلا ن» ًادج نوبيرق نذا نحن

 « ةيولعلا نيعلاو ةيمامالا نذالا نم ةبرقم ىلع انتامح  [ظفحت نودسفملا

 «ةذسا هذه نأك نومتكتيو ًاريثك نوقثي دويزلا نأ هنف بيدال اممو
 ىلع دز . اهنيبو مهنيب باستنالا ةلص« ةينطابلا بهاذملا نم نوبي رقوهو

 . ةرهاظلا ةءالاو ةخفخفلاب نوفغش ممناب برعلا نع نوفلتخم مهنا كلذ

 ةلظملاب تعمم دق تنك . ناهربو ليلد ةفيرشلا ةرضحلا بكوم يف انلو

 ةداسلا هي فحتف « عماجلا دحسملا مؤي موي مام الا لظت ىتلا ةروهشملا

 مهمدقتت « لمازلا» نودشني مهو دونا هءاروو همامأ يشحو « ءاماعلاو

 ءاقرزلا ةبقلا اهنأآ بك وملا طسو ةلظملاو « ناسرفلا نم ةلثو ةيبونلا

 . نيدلاو ايندلا ليس” ريثاا رمقلا اهتحت ىشم دقو«بكا وكلاب ةعصرملا
 ةاقلم تاريغص تاقيقساهعمو قافالا اهرك ذ قيطينلا ةاظملا يذ يه

 : اهربك ١ ىلع ضيق دقو يقيفر لاق .ناويدلا ىلا انقيرط يف ةيوازلا يف

 أبتلك و «عرذا ةثالث اهرطق“ ةميخلاك يه اذاف اهحتف و. ةعملا ةالصل هذه
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 برعلا كوام

 نم ابمفارطا ىلعو « شك دزملا ضيبالاو قررالا ربرلا نم ةعونصم

 . ةمخفلا تاديسلا سبالم يف ىتح ردني م نبمثلا ضيرعلا جرخلا

 « ةكشو امجح ةديدعلا مامالا لوبط ضيا ةيوازلا كاتيف تيأر
 قراسببلا اهنتاج ىلاو ٠ ساحتلا ىلع اهضعبو راخفلا ىلع دودشم اهضعي
 ىلوالاةيارلا متفف .يتبغربينم هديب عرسا فيطللا ليلدلا ناكف تايارلاو
 . ًائيبم احتف مكل انحتفو : رفصالاب اهيلع بوتكسم ءارضخ يه اذاف

 . فويسلا لظ تحن ةنلا : رضخالاب اهيلع بوتككم ءارفص ةيئاثلاو

 . ةداهشلاو ديح وتلا ةيآ بهذلاب اهملعو ءاضيب ةئلاثلاو

 تدهاُد دقف « ورغ الو . ليادبو شوهلا ىلا يجورخ تررس

 يدنجلاب تسنأتساو « ةفيرشلا ةلظملا يديب تسمو « لوبطلاو تايارلا
 سلحو تسملا ىلا يعم ىلخد 9 « همولع نم ءيشب ينعفت يذلا ممرككلا

 اذه يف كلبق ناك » . مامالا فئارطب ادلع يندازف يهاما ءاصفرقلا

 عوبسالا رفاس . هدحو اليل هروزي ما_مالا ناكو ١١! كب يحتف تيبلا

 يد ..:رادتساو « ةوك اسلا ر) هذه يناطعأ 0 يهأن ) لحر وهو يضاملا

 ينكلو هللاو يردا ال ... نيرشع هرفس دلع 'يلا اهداعا تالاير ةرشع

 « .٠ ( فارغلتلا ) كللسلا ماصيل رصم نم ءاج هنأ نولوقي مهتم

 « ةندمتملا دالبلا يف دئارطلا ءىراق لثم « نميلا يف يدنجلا نكلو
 . اهتقرقح نع هداعبال ًايمسر عاذي ام ريغ ةيسايسلا نوؤشلا نم فرعيال
 ىرتذنل ةيح ريمالا ةءما+لا نم ان اننا : لوقف انع ثادحي ًادغف

 ١ . ةيطخطلا بتككلا

 نيحلأ كاد يف ىءع مامالا تيبو ةئدب ناك يذلا لاك ىفطصم لق ند ءاج )5 (

 .٠ ةيسابسم تافواغم
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 د مامالا

 2 وسأملا فييذلا

 -ىهذمو ىدصق هيف نيبا باطخ - كلملا شارف - هسلجم يف مامالا

 ةيمالسالا ةدحولاو ةيبرعلا ةدحولا 5-5 لادم كاملا نك ةمصوتلا باتك

 .- نوئنبملا - مامالا ةدصق - 27 ط ويضم مالك مدنعله» - اهاحر طع

 يج رج تاداعلاو ديلاقتلا أدق نميلا كولم - لجرلاو ديلا ليبقت

 حيسملا لجر - «نائيل نم نايحيسم » - مالسالا خيش - يواسمنلا

 جروح نع رثؤد م 25-5 ةسروالا ةسايسلا - نهدلا تاكم كىلكت ءاحملا

 44 أويقهذا اويهذا 2 مامالا ظيغت ةضيرع هع ضئارملا سس نوطنشو

 كلسلا -يلا داعب مامالا لا يبادك - روسأم فيض - نظلاو ةياشولا

 , ةنحلا لصاإ جرفلا باب مكس

 مامالا داع مث .ةدحاو ةره الا تنيبلا نم جر و تضم مايا ةعبرا

 ربظلا كي عو ساحو الوا ه رمق ماق مذ ود ةساسلا هتلحر نم ءاعنص ىلا

 كلت نم اًئيس بابلا دنع الو جردلا ىلع الو قاورلا يف ال « هيلا انقيرط

 بحاح ., رامذو هيوام ُْق اهاثدهاش يتلا ةعونصملا ةي ركسعلا ةيمالا

 بابلا انل مّتف ؛ قرحلا نم نصغ هتماعع ىف يديز يدنج وهو < دحاو

 . نيمداق انآر ناد

 4 لاخلا هده لثم 3 نظا ام ىلع بد رغ لك يرتعب ام انمفو اناخد

 لثم مامالا ىرتا.نطلا صعب هلوشدو مارتحالا ةهدوسد يذلا قوشلا يا

 فشيأ 0 كاسح كلملاك قولا فيطل قاحلا ميرك وه ما 0 هشمج ءارما

 ةعالا مظعم نأس © هبجو ليطتسيو « هحمالم قرتف « هنطاب نع هرهاظ

 ؟ تاراشالاو هوحولا هنع حصفت الام هتك 4 عدخب ما « ءاماعلاو

 (و) ١ برعلا كولم
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 يرعلا كولم

 رمسا «ديلاو لجرلا ريغص « ةماقلا عبد لجر ماما نحن اذاف انلخد
 زراب ريغص لفطلا مفك مف هل . هاف هجولا ريدتسم « نيبجلا يلاع « نوللا
 . هدمت ةراتو كنم ًاروط هبرقث ةراشا ملكتي وهو هتنورم يف ناالا
 ةرارشو ءىضي رون ضيرع ريصق فنا نم نيتبيرقلا نيوادوسلا هينيع يفو
 ابللختت ءادوس ةريدتسم ةريصق ةيط هلو ةعاتود نيباحالا ضعب يف
 نادرا تاذ ةبج هقوف (ططخم نطقلا نم ءايق سبلي . بيشلا نم طويخ
 . هنذا ىلا لصت داكت ةباؤذ ةريبكلا ءاضيبلا هتمامعل و 2 نميلا جسننم
 ةداحسو رخلآ شارف هتحت « ريثو دوسا شارف ىلع سلاج وه اذاف انلخد
 ءاملا نم ةحاحز هماماو « اهيلع ءىكشي دئاسولا هسنح ىلاو ؛ ةسصحع

 و.هل اهمدقيف امموصَغ نم يرطلا بختنل مداخو « تاقلا نم ةمزرو

 ذ نيماسم هانحفاص . هللا ىلع لك وتملا نيدلا ديمح نب ىيحت مامالا
 «شارف اهتحت ةداحس ىلع هماما انسلج , فقي نأ نود أ اب ايحرم م مالسلا

 تر

 طئاللا ىلعو « ناويد بابلا دنع اهيفو « اهلثم ةشورفم 5 ةريغصلا ةفرغلاو
 . ةيكرتلا ةغللاب ةيبرعلا دالبلاو نميلا طئارخ

 هتلق امو . [سلا» اهب هتثدحف هترضح يف ةماك يقلا نأ تين يف ناك
 رايدلا يصاقاو 2 ءارو نم تح ىلا : اقفوم ًاملاس هدوعب ىتئنهن دعب
 اممم انئاف « اهنودب ممالل زع الو « اهاوسب ةيموقلل ةوقال ةفطاعب المت
 نطولا بح نيفصتم انك ذا ىسنن ال قلطملا ةمناسن الا بح 4 اناس ركسا

 «يفاف . ةيبرعلا دالبلا يف ةحايسلا ىلع مويلا ينلمحي بحلا اذهو . صاخلا
 ىلا بسقنا « ريركلا ينطو ايروسو « ريغصلا ينطو نائيل ناك ناو

 نيدو ينيد ةيحبسملا تناك ناو « يفاو .. ربكالا ىنطو « ةيبرعلا دالب !!
 نيدب نيدا لب ٠ الطاب قهزاو اقع ماقا نم لك نيدب نيدا « يدادجا
 يل يرعملاو ضرافقلا ن ءأو يلاز يلا رايكلا اًمارعشو برعلا ةفسالذ
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 ىح مامالا

 «برعلا دجي ديدجت و« ةيبرعلا ةدحولاب لاق نم لك نيدب نيدا لب . ءالعلا

 برعلا زعأ نمف . هللا هجول ًاصلاخ افيرش ايعس ليبسلا اذه يف ىعسو
 هذه اجاح نميلا دالب تنج اذا ورغالو .. مالسالا يالوم اي زعأ

 .ىلوالا مالسالا ةيمك ةسدقملا كلت ينع تعنم دقو ةكرابملا ةيمككلا

 لضفلا نم « ىلاعلا بحرلا نيسح كلما ماقم يف « ةدج يف تمقل يفا ىلع

 لواو . ًارختفم ارك اش ًاماد هركذأس ام « ةيمثاحلا مراكملاو « يبرعلا

 - هللا مامحو هامح ناك مترايز يف بغرا ينا هترضح يف تركذ رم

 هتلالح نذاب ينقفاري تثحف .نيعحشملاو نيدبحلا لوالب نينس>تسملا لوا

 ةس رعلاو برعلا بح يف ره د“ ينب نيطنطسق خرشلا مدقلا زب زعلا يقي دص

 ! برعلا دهم ةيناولا دالبلاو .. صالخالاو ةريغلا نم مظع بناج ىلع

 ( ةعاشلا ل ايلا ف نيدعصم ؛ تامقعلا نيللذم «تاقشملا نيامشحشم اهانثح

 رظنن هبقو ليحرلا ءانثا نو « ءاجرالا ةرطعملا اهتيدوا يف نيلغلغتم

 ريسلاف طاشنلا اهنم دمتسن ةكرابملا ةدسلا هذه ىلا قوشلاو بحلا نيعب

 مارك الاو ةوافحلا نسح نم هاثللح دلب لك يف يقالن انكو ٠ ىرسلاو

 ىدم ظفحيل داؤفلا مص يف يل هاتاحسو « هيلع هللا دعي ك انركش ام

 . اليمج انك ذ ارك ذ ريعلا

 نيطنطسف فقو مث بيحرتلاو ركشلا تاماك ضعيب مامالا ةرضح هاف

 انمدق مش هيلع ىئثاو اب سف قدرطلا ف اهمظن دق ناك ةدمصق التف

 نكلو : لاق مث هأرقو هضفف نيسح كلملا ةلالج نم ًاباتك هترضمل
 . ًالوهذ وا اضرع كلذ نوكي دقو : تلقف . همف مسالا لمها بتاككلا

 فيرعت باتك بتك دق ناك ةدج يف ةيجراخلا رظان ناف ةقيقلا اما
 صاخسا هيتاك رمأف © كلملا ةلالج هتسحتسي ملف « مامالا ةريضح ىلا هلمحا
 ذاتسالاب ةفيرشلا ةيمامالا ةرضحلا همف ف“رعي ؟ رخآ اباتك بتكي نا
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 برعلا 3 ولم

 الا ابك ردي ال بابسأل يعسا ادع لفغاو خلا ممصلا يبرعلاو لضافلا
 . ةيمشاملا ةسايسلا ضهاوغ نم اعيش كردي ناك نم

 لاج رطاخلا نحنو .ظفحتلاو بيرلا نم ءيس ىلع ماهالا لظ كلذل

 ام يساقن « هب ىصوملا مسا ةيصوت باتك يف رك ذي ملف كلملا نهذ يف

 تاملكل وا تناكف «ةيبرعلا ةدحولاب ثيدحلا يف انضفا . هرك ذ ءيحمسم

 ةدحولا ىلا يعادلا هنا ديب .اهناحر طمع ىلا ملصو :عوضوملا يف مامالا
 لبسأو ًاساسأ حصأ ةيموقلا ةعماجلا نأ هعنقا نا تلواحف « ةيمالسالا
 . مالسالا زعأ برعلا زعأ نمو . ةينيدلا ةعماجلا نم [ةيقحت

 : ابعلطم يتلا ةروهشملا مامالا ةديصق تعلاط دق تنك و

 لك اث ماين عمدلا يرذتو مت لفاصحملا يف ةروشنم ةلغلغم

 عاتجالا ىلع مهثحيو نيدلا ناوخاو نيماسملا اهيف ضبنتسي يتلاد
 . دضاعتلاو

 لئاملك نع نيدلا رامذ اوطوحو اودضاعتو اورمش اوبه موق ايا

 لحالح نم مراثآ ً[ايفاق ومه الث نمو هط باحصا تلعف اك
 نحن انناو ٠ مهقرفي نيدلاو بوعشلا عمت ةيموقلا نأ : تلقف

 انتلمح ىتلا ىهو « ةيموقلا انعم نيماسملا برعلا لثم ايروس يف نيدحبسملا

 ىلا يمعتلا نم انلقتلا مث . نيدلا انعمج الو « مترابزب فرشتلا ىلع

 ًاماّها رثكا مامالا ناكف  اهئازجا ىلا ةيضقلا لمح نم  صيصختلا
 امدنع هتماك ركذا ىناو . قذاح ىلمح لقع وذ هنا ىلع يناد ام . كلذل
 مالك مكدنع له : اًلئاق انلأسف اهل انسفنا انبدتنا يتلا ةمجملا ىلا انرمشا
 . همف ىلع هدسس رمق كاذ ذا اولخد نيرثازلا ضعب نا الا 9 طوبضم

 . رخآآ تقو ىلا عوضوملا يف ثحبلا لجأتو « انتكسف
 ماشلا سلبارط نم نييروسلا ضعب مهيفو نوثنوملا نورئازلا لد
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 2# مامالا

 دملا لمسقت نمو ماهالا لايقتسا نم « انل ربظف 2 كرتلا طامضلا ضعبو

 ةمظعلا ثلا «© تاماقمو تاحرد اهل ةعونتم تاليبقت ةيمامالا

 . زاجحلا يف امهنم دشأ ءاعنص يف « ةبوسحملا» و

 ةثعب رشع عباسلا نرقلا يف قفار « يسنرف ةلاحرل باتك تأرف

 برقلاب نيحلا كاذ هرقم يف كلما مهترايز هيف فصو « نميلا ىلا ةيراحت

 مامالا اًذهو . ديلاقتلا يف روذملا نم كانه مويلا :تاداعل اع انكمني

 ساحي ناك ام كلملا شارف ىلع سلي ةرجبلل رشع ثلاثلا نرقلا يف" ىمح

 . هلحرو هتيك دو هقكصو هدد لوبقتت نذأيو ثلاثلا نرقلا 2 هدادحا

 فقي الو . هللا دمحو ءاملا نم برشيو : تاقلا كاذ قوف لك أي لب

 . هكلم ىف دحاولالا املسم

 ةالو نم لاو ةرخآ ميد كب دوم لخد امدنع الياق حزحزت هنا ىلع

 ًافقاو هليقتساف 1 دلوملا يروس لصالا يدرك وشو نحسلا ف كارتالا

 .ناويدلا ىلع ساحو هدي لبقومامالا ماما عك رف همه زحلو ةئيسامنو هيو

 لخد 9 : مكنم اذه : آلاف انملا مامالا همدقق 0 نمسلا ُْق رووشملا

 نم ًايكريما هبشي « براشلا قيلح « ةيحللا ليوط « مسجلا ليحن خيش
 ةحفاصم هحفاصو أفقاو مامالا ىوتساف ءامدقلا دناكتاو مت ىنك ربما

 دق ناكو . ةيوازلا يف هناككم أوبت يذلا مالسالا خيش وه . نارقالا
 نوافرب مامالا دالوا نم نانا مهنم © نأ بص ةثالث هترضح مدقت

 ىلعو 4 ةيثاملا ”ىربلا مهفاتك ىلعو 7 نادرالا تثاد ةططخلا ى اوثالا

 . هللا نيدل يدبملا مامالا وه 0 (
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 برعلا كولم

 . تفمآرقلا نم تابآ اهيلع بوتكمو بصقلاب ةش'ك رزم مع مهسوُؤد

 . هنم ةرظنب اوزوفي نا نود اولخد
 «نيما اذه: لوقف انملا مهف "رعب هترضح ناكو «نيئنيملاب ةعاقلا تصغ

 فغش مامالا ةرضح : تلقف نائما نم نامحسسم « نيطئطسق اذهو

 ريدم وه فتراكو ثيداحالا تعونت « عجسلا متنا : لاقف . عجسلاب

 : ةبارغ دشسا باوملا ناكف هيلع بواج مث ابي رغ ًالاؤسينأأف ءاهاحر
 ةيخرات ةماكب هتبجاف 9 حيسملاب ةيحيسملا ةنايدلا بحاص يعد اذا

 ىلإ هدمب راشاو .ءاحسم تناك هلجر نال : لاقف « عنقي ملف ةزيحو
 . اهتحار يف سوقلا يا ءانحنالا طخ ىلا ةيايسلاب اديك ورث مث هلجر

 اهيف راقتحالا نكي ل ناو ةيسنلا هذه لاقد قحلاو ينتءاس دق

 عمسي ال يذلا «نيسح كلملا سلجم ىلا « هدج ىلا ركفلا يب داعو ؛ ًادروصقم

 رسي ام ريغ عمس ال لب . ءيست را ردكت ةدحاو ةماك رئازلا هيف

 نم لهاست ىلع نكشف ا ل! حيسملاو ءادسملا لحرلا امأ . دقير هكفيد
 ةرضملا ىلا تأسا نوكا دقو سفنلا يف ةهلكلا هذه نم رقو ام عفد
 نكلو .زوحي الو قبلي ال فقوملا كاذ يف هنال هتلأس لاؤس يف ةفيرشلا
 هدع م يالوم اب نوملعتا : تاق . هليبس يف حئاس لع بلاط ينا يدذع
 تلقف . نييالم ةسخ « قيقحتلاب ال بيرقتلاب :لاقف ؟ نميلا ناكس
 « ريسيلا هفك ىلا هلمانا مفيد مستيي وهو باجاف ؟ نومكحت مهنم كد
 : فلو كش الو هلوق نآكو ةسبرعلا ةغللاب يتلا طباضلا لاقف . ريسلا
 ال: الثاق مامالا هضرتعاف « مامالل عسيطم نييالم ةسطا نم دحاو لك
 هنأك ةغيلبلا ةفيطللا ةراشالا كلت هديب ريشي وهد يلإ هبجوب لامد . ال
 . طقف مهنم“ ةئفح : لود

 لمشت تناك ىتلا ةيدقلا ريغ اهنم فرعي ال مامالاف نميلا دودح امأ
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 ةرشملا ةراشا انمهفو ديدحتلا اذه انريتعا اذاف . تومرضحو نام
 . اهرهاظم ىلحاب ةيسايسلا هحعاطم انل تربظ ةفيرشلا

 ملعب أم هزم ينشهدأف ةيبوروالا ةسامسلا ِق كلذ دعب ثيدحلا ناكو
 قاض اذاو « ةيرصملا دئارجلا علاطي وبف . ملاعلا رابخا نم هب متي امو
 رابخالا هل صخلف هناويد باتك دحا ىلا اهعفدي هتفو ةعلاطملا نود

  ةيناطيرب ةرازو سيئر وأ ةمك ريما ةكارش ريدم ليبقلا اذه نم هنأك

  جروج ديول نع ىنلأس ؟ اهنالقتسا تزاح لهو  هدنلرا نع ينلأس
 9 نآلا وه نباو - ناب لولغز نعو * نثزثرك ةراذولا يف هفلخي لهو
 م سيسنرفلاد لاك ي مطصم نيب هده اءملا تدقع لهو - كارتالا نعو

 7 و 9 هباهيتنا داعي لهو 9 سيث رلا حى ةنس كو اكريما نعو

 يذلا نوطنشو جروج لوالا سدئرلا نع هتريخا املف ؟ داعب نا زوم

 انملع اككلم يقنل كولملا نم انررحت ام : الئاق ةئلاثلا ضفرو نيترم سأرت
 سلا مايا يف اودعتساف :ةدوثأملا هتملك اما . ًادج بجعا « دالبلا هذه يف
 وهو قرطاو ©« فيرش ثيدح اهنأك امال نيدج امل قرياف . برحال
 . ةعئار ةمكح « يهان مالك يهان : لوقيو هسأرب م

 در الو . ثيدحلا ءانثا ءاملا برشو تاقلا لك | نع فقوت امو
 مدقت تناك اهنا الا . بتكلاو ضئارعلا نولمحي هوؤاج نم ًادحاو

 تحسم ةليوط ةضي رع اهنم 0 يضقيو لا الا يف اهضفيف بحاحلا ةطساود

 هلا رظنا اهيف رظنلا معني وهو تنك و . هبجو نم ةشاشبلاو فطللا
 نا بيرغلا امنا . هللا ريشي ام وا راجفنالا أدبي امهيفو « هيئنع بقاراو
 لا لوسر لثم « مفلا نا نيح يف كيلع برها نيعلا رهشت دق
 07 0 هنف ةضفانتملا ءايسلا هله تدهاس اها ًاريثك ٠ ًانئطم كل مسا

 هيشفش فنعلا صلقو « هيرظان يف بضغلا داسف اما ريغت نيملا هلا 3 ف
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 يرعلا كولم

 تلاط دق تناكو “ ةضد رعلا كلت ةءارق نم عرف نا دعد انذ أ: ساف

 ةفر و ل اوفذا اوهذا نأ ةمفاح ةعب رس ةراشا 066 راساف ' ةرايزلا

 . ةدحاو مالس ةماكم

 يودبأ 2 نبرثاح مامالا اذه رهأ 2 انكو 4 ن.دورطملاك اند رخ

 ؛دبتجم ملاعأ ؟ بحي ام يف رعاشو ؛ بغر اذا يسايسو « بضغ اذا وه
 _دحاو صخيُس يف ناعمتجي روعشلا قيقرو ةيلكللا ظيلغأ )دمتسم كاحو

 دابتحالايف موصعملا ىلطملا 086 انندلاو نيدلا رومأ ف وه ؟يديز ف

 ءاضحفالا دنعو '؛ ىباحت الو ليك ال قطا ةماقا يفد (لداع هنكلر ؛ طلغلا

 ىلع هتوقو “ ةمظنم لمعلاو ةرادالا ف هتقبرطو « هلاجر نم ريلاو

 باتك عيمجف رصنا دقو“ ناصضمر يلا 2 هّيأر ( ةسه دم ةميظع لمعلا

 لخديسو « ليالا فصت دعي ةدحا ولا ةعاسلا تح لغتشي « ناويدلا

 . هناكم ف ءىَس لك ى ريق ُ هناودد ىلا لد دعب ءىراقلا

 انمو «ةرتوتم - نيفاحصلاو نيمسايسلا ةغأ ف  انقئالعف نآلا اما

 يي انلق لقذ 2ع عل ةفيرشلا ةرضخطا ىلا 9 يا أم 4 معا ام ىلع )2 نم أدد

 ليوطو 2 نب دبتحلا نم مامالا نا 4 نءلث اق 0 ءاحسملا حيسألا لحر 0

 سوق امل لكشلا ةقينا هترضح لجر نكلو ؛ نيدلا ضمارغ يف لاسلا

 كاذو « ةفيشعلا ةراشالا كلت نم لئاضفلا هذه نياف « قالشالا مركو
 . هلا رياو مسلا لسرو هف ومض نو 0 بوطقلا هحولا

 ةراكح هل رضح نم رظتنن نحو ةلياقملا هده كعب لرالا مويلا ره

 يناثلا مويلا ؟رمو ؛ لمالاو ةقثلا انيلا ديعق 8 راسا وا ؛ لاملا انم نكست
 ةع ىلع اندعاسي دحا انءاجس ول دونو « ًارهُس هنم ةعاس لك بسحن نحن و
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 يحب مامالا

 ملفأ . مهدالبو دويزلا نع نيديعب انسفنا دون لب «نظلا ءوسو بيرلا

 ام ائرمأ نم ابدر ُْق وه ما 6( ناس كللملا باتكي قرت 8 مامالا صرب

 ىل لاق دقف . تاياشولا نم هناويد ىلاو هتصاع ىلا انقيس نوكي دق

 نويتكد مكموم رك !نيذلا ىح ) مكب نوويتشم سانلا : ةذاسلا دحأ

 9 ىرتا انكامح هريس ”ليوطلا ةضيرعلا كالت لهف ' مكحام زرحتمل مامالا ىلا

 فاوطلاب يناثلا مويلايف هانذأتسا مث .نيذاحشلا نم انسيك ىلع لب دالوالا

 نميلا سمث انيذؤت دقو « انيعتي سمشلا يف يشملا نأ لاقف روسلا لوح

 دنع هتدايس ءاج مث « بورغلا دنع جرخن نا نسحالاف « ةقرحلا

 2 ةهزئلل جور اهئءلع ردعتف انروزي نيفظوملا ددنأ هيحصل بورغلا

 ىرخا ةلد أقع نذأيسو 4 ةريثك هسغت تيسمل مامالا لاغشا نا لاق لوو

 . هللا ءاس نا ”اميرق

 مظنب ةحعزألا ةلالا هده ىلع نيعمس ناكف نيطنطسق قدق رلا اما

 رطا وخلا ضعب هيف نودأل رابنلا كاذ ءاسم يرتفد تحتف اماف . راعشالا

 نم نيتسلا نا تنقيت نملاب دقتعا ال ين امد : : ىلي ام ىلع تعلطا

 9 قيفرلا لاق « ىلثم بورككم مظن

 ملعت إل يذلا ءىلا نع اه ”امحاب ةنيدملا ىلا جورخلا وكرت

 01 موقت ةراسالا نم بسألا نا 2 دصوم كيان ظل ءوسأ نكل

 جورُخلا تاواح «قيفرلا هلاق م يف تح كسا اناو ثلاثلا مويلا فو

 ايا ةرم كرعش ىف تةدص . بابلا ىف دونا دحأ ىفدرف ةحاسلا ىلا

 رذعلا انلمقو بمسلا انهاع اننكلون ريسأ لازن ال نحنف « زيزعلا رعاشلا

 ىلا ترداب ؟ ىرت اب نآلا رذعلا امو ببسلا اهف « ةيئاغ مامالا ناك موي

 فرطاب اهلقنا ناينكمي ةماك ةيمامالا ةرضحلا ىلا تبتكو ملقلاو قرولا
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 رعلا 8 ولم

 مكضرا تئطو ذنم يناف دعب اما “ ةداعسلاو ريخلاب هللا مايح
 ا ركاش رمعلا ىدم نوك أسو « ممار 5ا عوضومد ؛ كلضف ريسأ
 هيف متنا اع يماعل ًارذع كلذ نع مسسمتساو 3 ملأ سا نآلا تّئحو . ل
 كروحيست متلك اذا يفوماعت نا « سبايغ ءانثا ةمك ارتملا لاغسالا نم
 هللا نذاب مانقلا ىلا ينرطضت رفس ةطخ دمقم يناف . ىتمو ةصاخ ةلباقع
 يالو 1 ًادبا رك اس يفا لاح لك يفد « ناكمو ناهز نم ددعاب
 «هرانمو هدو زعأو «هرامذ شا ىم ؛ مالسالاو برع ءلا رخف « مامالا

 يفاحيرلا نيما رس(. ةنس نايعُس مه يف
 : هدب طخ هالعا يف بشك دقو "يلا باتكلا تلف مي مامالا داعأف

 مث رْسا ا ميلطن دب ال ؛ مقفرو هللا مم افاع
 ه ًابيرق هللا ءاس نا هملا

 ب أ و هينكي ام لك يف ةمص وصلا هتمالع مه ريالا ف راو

 . هممأر

 « ةدوصقم ةناها هةائظ اع الضف ؛ اما رطضاو ةريح باتكلا ينداز

 صتخخم اه ىف مامالا ةقيرط اهنا وا ؟ ةلسأرملا يف دودزلا ةقيرط هذهأ
 تأسا نورك دفق 2 ممايسا نم ةقروب ىتح بغرب الف ؛ ىراصتااب
 هت دهاسو ذئدعب هتفرع ام نا ىلع « بارطضالاو قنحلا ةعاس نظلا
 . مات هلك لوالا ريثأتلا ليزيل ن نكي م ءاعنص يف يتماقا ءانثا

 دد الو © ينال ليحرلاب اد نا لئتسالا ىلع ةلماعملا كلذ ىنلم 2 تداك

 رهاظم نم ءاعنص ىلا يقب ٍرط يف تدهاُم ام تمس ؛ كلذب رولا نم
 موحاجت يف بغا ر «هسنج ءانبال بح يف رعك اهتمكس ؛ ةسايسلاو عاججالا
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 يحن مامالا

 ريسا تنك نأ دعب مامالا بير ريسأ ءاعنص ف يلا اهو « مهدالب نارمجو

 9 بالقنالا يف بيسلا ايف « هلضف

 كلسلا عمسا قيفتسا ةرم لك تنك و « ًآليلق الا ةليللا كلت تمن ام
 الو « ةيركلا ةيرغلا يف ليزي دق ام ةيقربلا هلابلا يفد ؛ ًادجب لغتشي

 كلملا وه اما انة ام انتيرك رذ بيس ناف . عيش هولا « دق ) ١ ةحاح

 تيثت يف ةمكحلا مامالا ىأرف « هنم ةيصوتلا باتك يرحلاب وأ 2« نيسح
 اولا ناكو « كلذل كلسلا لغتشاف « ءيشب انضوافي نا لبق رمالا
 لي مار 5 الا كلاذ هلجا نم اتمركاام أ ةدشم هلل دّخغاو « ندع نم

 ربكالا ذقنملا ةلاللا بحاص نم ةصوتلا باّتك ناك اذاف < قيرطلا يف
 باتكك ةحبتت نوكت كرا ىسع اذاف نوجشلاو نوئظلا هذه باجي

 9 ريرحتلا
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 برعلا كوام

 - نئاهرلا - بورحلاو نتفلا بيس - اهطورش - فيسلاب ةمامالا
 قرفلا -نميلا يف يديز ماها لوا --يضالا يف نمبلا - مامالا ءادعأ

 - نميلا يف ةطهارقلا ربك الا نويلا - نومدقإلا ةمئالا - ةيديزلا

 شيرع يلا فاردا جورخ - مهيلع ةروث لوا  كارتالا لوخد لوأ

 كارتالا عودو ب هتزوح نم ندعو جط جو رخ . ءاعلص ماما ىلع

 18651 ةئس مث ع جىز/, ةلس مبعوجرو مهما زنا - ١ مغ ةنس

 سد564 ةروث  ىبيحي مامالا ب اشاب يضيف دمحأ روصنما مامالا

 ةدهاعم ب اشاي تزع س ١91١5 ةروث حاصلا - ءامئضص راصح

 ىلا هلوسر - ىمظعلا برحلا ب ةرابش ىلا مامالا عوحر - ١و١

 ب برها دعب مامالا ءادعا ب برعلا كولم باتك . زيلكتالاو جحل

 . راثعلا  عقاوشلا - يسيردالا ديسلاو نيسح كاملا يلإ مهؤاحتلا

 لصالا يف عورف هل « المع يفدمو عضو ينيد نديلا يف مكحلا نا

 ١ ديز مامالا مهجرخأ دقف ةيناع ريغ لمعلا يف رهاظم هلو ةيبهذم

 ةدسقعلا نع نميلا 2 هيه دم ىلا لوالا يعادلا وأ هيلأ نوستلد يدلا

 . شيجلا يفو ةرادالا يف ماظنلا ضعب كرتلا مهماعو © رظننملا مامالاب

 هوعيابو مامالا اوختنا مهنا ول يطا رقيدلا نم اسرق كانه مكحلا ناكلو

 .فيسلاباهذخأت نأ ةمسسنغ ةمامالا اولعحي نا لدب ؛ ةباحصلا ةقيرط ىلع

 ىلع ؛ مهتلمح مهنع دويزلا قشنا نم يف ةينطاب ةضماغ ةديقع نكلو

 مامالا دعب ماما ال : ةعيشلا ةقرف تلاق . اهدضب كسمتلا ىلع ؛ نظا ام

 دهاج يذلا بلاط يبا نب ىلع نب نيسللا نبا نيدباعلا نيز ىلع نب ديز ره )١(

 . باصو دوطضاف نويومالا اهبصتغا يتلا ةمامالا عج رتسدل
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 يك مامالا

 يتلا ةبنيدلا دئاقعلا نم تسماف '' نامزلا بع صوهو رشع يناغلا

 بيلاسا نيشيو « ةيحورلا ةايلا دسفيف « ةفارخلا بوركتم ابيف ومن

 . ةيرخس ابلعحمف ةدانعلا

 « نامزلا بحاص ىلع يضقبو اهضقني ام ةيديزلا بهذم يف ءاجو

 اعاد دوحاوم ماماب يضر متنا اذا : مهم وصخ نولوقي نييديزلا نأك

 .نا يهتشن نأ . ىفرن ال نحنف <« ناكم يف ىري الو « ناكم لك يف

 و : نامزلا نم ةرئثذ يد « دحاو ناكم ف ولو انئماما مامالا ىر

 ًاققحتو مهتديقعل اتايثا فيسلا ريسغ ىلا نيحلا كاذ يف اودته

 نحف « اههدلو يف ىروُسش نيسحلاو نسحلا دعب ةمامالا نا:اولاقف مولمال

 وه امنا « اعرو ًالاع ناكو « هئيد ىلا ًانعاد ( هفيس ًارهاش مولع جرخ

 .ه هم5 ةنس ىفتخا مث ضرالا يف ةرتف ربظ يذلا رشع يناثلا مامالا وه )١(

 يف دوجومر ؛ أدبا يح هنكلر . ابئاغ لازب الو ؛ بولقلا نع ال راصبالا نع باغ

 . لالضلاو داسفلا نم ملاعلا رهطيل  رظتنملا مامالا وه  ربظبسو « ناكم لك

 طالغالا نم ةقياسلا ةيشاملا يف ام حلصاف فحلنلا ءاماع دحأ لضفت دق : ةيشاح

 باغوهلاو هه ؟هد وا ؟ هوه ةنس دلر رشع يناثلا مامالا نأ لاقف ةينيدلاو ةخراتلا

 ةيمغلا باغو 2« ه ؟51 ةنس ةصاخلا نود ةماعلا نع يا ىرغصلا ةييغلا راصيالا نع

 . ةنس ١٠١1١4 مولا هرمع توكيف . ه ممم ةنس ًاردان الا ميقا نع يا ىربكلا

 «توميو ايحي « قول رثب ةعيشلا نم ةيمامالا دنع رشع يناثلا مامالاو » : لاق مث

 دحوبي اعرو هفرعن ال اننا ةتياغ ضرالا نم صوصخم ناكم يف وهو ؛ برشيو لكأيو

 نذأينا ىلا ايفختم ًاركنتم قافآلا يف لوحتي لب ناكمي ديقم وه سلو هف رعي نم

 . © روبظلاب هللا
 ناكم 5 » رظننملا مامالا يأ هنأ يفحنلا ملاعلا لوق ءىراقلا ىلع لكش دق

 رصق ىلع هارأ يذلاو « ًاركتتم قافالا يف لوجتي» هناو « ضرالا نم صوص

 ةهربصوصخم ناكم يف مقي وبف . ةقيقحلا نم اًئيش نيلاحخلا يف نا « ملعلا اذه يف يعاب

 بحاص نا ندع يف يعادلا يل لاق دقو . قافالا يف ًاركنتم لوجتي مث نمزلا نم

 . كريما يف مويلا وه نامزلا
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 رطظتنملا ماهالا

 مامالا نا اهنم «تاطرشا ٠١ رشع ةعيراف مهدنع ةمامالا طورش اما
 ”اسرافو «أدوتجمو دبعب سل يا ًارحو ؛ ”اغلاب ”افلكم ند نا بحي
 ؛كاملا يف ماظنلا لقالا ىلع نمضت ةحيحص لوصا ةعبرأ ي . ”امادقم
 ريكالا ر ل نوكي دق ام روذحملا لورا نم اهفد ةثارولا ى هنت اهمال
 نم اهومكمحينم ضعبو تايكلملا خيرات كلذ ىلع لدي 37 ءاكحالا ى 9
 لازي ال  كيلاملاو ديبعلا عماطم نود لون يهد ؛ هيئاعملاو 3
 بصانملا ىلا نوقتري مهضعبو مويلا برعلا أ ولم روصق يف مهنه
 اع اهوئهواو ةيمالسالا ةيبرعلا ةداسسلا ناكرا اوعزعز نيذلا ةيلاعلا
 ىلع بجويف دابتجالا اما ؛ ةفورعملا مهتاسالتخسا نم يضاملا يف ناك
 «لوصالا ةعبرالاب رصحني دحن يفو نمسلا يف مويلا ملع ءلاو ءرلعلا ما امالا
 ىف لوانتيف < نرم طرُّس هنكلو « ةغللاو هقفلاو ثيدطاو نآرقلا يا
 ةعاجبشلا اما « ةينوكلا مولعلا نم ةئيش كس الو ةابملا روطت
 ةدمقعل لوالا نكرلا انوككت مل ؛ ءايفلضفلا ر <ني نم سيلف ةيسورفلاو
 . يده محل وا ةينيد

 تاعامللا هيلطتت ام ريخ نمل ةيديزلا يف ةماهالا طورس نأ يرمعلو
 ةعدامملاو ىروشلا لزنم فيسلا لزني يذلاطرشلا اذه الول اهماكح ي
 ةليبطلا داليلا كلت يف ب ورملا و نقفلا يف ريك الا بيسلا بجع الو ورف
 ةداعسلا نوكت نا مويلا ني ” ىنمتنو 4 ةدرعس نون امورلا ١ اهاعد ينلا

 . الاخ ال 3 ةقيقح اهف

 ) ًايمطاف 0 ًايولع (ًادبتجم ؛ ارح " ركذ 0 ًافاكسم مامالا نوكمد نأ يهدأ ( ١
 يأر بحاص 2 فارطالا ماس 2 ساوملا م ماس ؛ لقعلا ماس 4 ًاعرو ًايحيس لدع
 3 , [سرأف امادقم 0 ريبدتو
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 يحي مامالا

 حالفلا لبس نمصت فيكو « ماظن موديو اهيف كلم تبثي فيكو

 ضعب هل تناكو «احابط ًاعاحش ناك نم لكل قحي ناك اذا « نآرمعلاو
 بلاط « هئيد ىلا ًايعاد « هقيس أ رهاش جرخم نا « هتريشع يف ةدايسلا
 نم مهنمو'ابيلا نيحتاطلا ءالؤه نم اددع مولا نميلا يف ناو ؟ ةمامالا

 مكحح يف نهوب اوسحأ اذاف . نيمك اح ةما مدادجا وا مهؤابا ناك

 ذا لاحلا عستيف . هيلع مالسالا فيسف « هفقوم يف فعضن وأ « مامآلا

 لوبط قدتو « ةنتفلا راث بشتف « مالسالا فويس نم هريغل كاذ

 . لدعلاو ماظنلاو نمالا حور ىضوفلا ناخد قلو 2« برحلا

 ضعب ىف اهللختي ةرمتسم ةلاح نمملا يف نقفلا نا اناق اذا ءىطخم ال
 الج نا لبق تناك دقو . ةنيكسلاو ملسلا اهيف دوسي تارتف نيياحالا

 لب  دازلاو ءاملا ثلاث دابجلا  مالسالا فيسل انادبم اهنع كرتلا

 نادم  نيمرتحلا ةداسلا نم حاط لك فيسل لب « ديز مامالا فيسل
 ءامع ةرئق يف الا « را هل دمخت الو « رابغ هيف نكس ال « رامدو كاله

 طيض دقو « نيدلا ديمح نب ىيحن مامالا ةرتف لثم يصخشس قوفت وا ماع

 . نئاهرلاو لدعلابو 2« ديدح نم ديب اهنف رمالا

 نئاهرلا تناك اذا «ةمامالا ىلع ءالمتسالا ةقيرط كلتو « بحع الو
 مايا يف قح مس ال « دساف ساسا 2« بير الو « هنكك « كلملا ساسا

 يف لّمدلب « مامالا ةرضح ؟>ح يف لّمد نئاهرلا نا« لجا © برحلا

 اهؤانبا دخؤي نا ملسلا مايا يف ىضرت يتلا ةمالا نآل «نمبلا لها ةيسفن

 يف ةمياسب تسيلف « ةديقعلا ةمملس تناك ناو « ةئامالاو ءافولا ةنمهر

 هؤادعاو « ةمالا هذه لثم ب وهو مامالا مولث انسل « اهتينطو

 نا ممو «ةابونجو ايرغو ًالاهث لخادلا نمو جراخلا نم هن نوطيحي

 اهيف رفسلااو ةراحتلا ليسو «ةنك اس ةثداه اهئاحنا رثكا يف مويا دالدلا
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 برعلا كوام

 يفخ بارتحا يفو © يسوردالا عم رهاظ بارتحا 3 اعاد وهف « ةئمآ
 بارتحا يفو . لب 5 دشاح عم عطقتم بارتحا يفو ؛ عفاوشلا عم
 مهةيامح نوعدي نم عم كلذك بارتدا يفد ؛ يل عم يسايس

 الضف « مامالا ءادعا ءالؤه « ندع لوح عسقلا يحاونلا يف برعلا نم
 سشارفلاب ةمامالا شارف سمأ « هئاكم نوما طا » هئارقا ةداسلا نع

 يف الا حاجتلاو ن.يلاو مئادلا مسلاب دالبلا كلت يف لما الو « ريثولا
 ةعبامملا يف 4 ةيق ةنقلطا ىروشلا يف هعضوو فيسلا نم ةمامالا قد عزت

 . ةباحصلا ةقيرط ىلعو ةنسلا بجومب عارتفالاب

 « ىبحي مامالا فالسا دبع يف «يضاملا يف نءمسلل ناك ام ركض ال
 ىلا ةنس فلا ءىراقلاب دوعأسو « ةعساولا ةدايسااو ليثالا دجملا نم
 . نيتحفص وا ةحفص نم رثك ١ ةءارق هفلكا الو ىفم دبع

 نب ىبحي ديسلا قارعلا نم نمملا ىلا ءاح ةرحبلل ثلاثلا نرقلا ىف

 يف ماقاف « يديزلا بهذملا ىلا سانلا وعدي يسترلا مساقلا نيسمملا
 يف لوالا ةيديزلا لوسر وه؛ مامالا ي ءادو نيئس ةدع معي ةدعص

 يذلا دمح نب مساقلا ره ةدعص يف ةمامالا سسأ يذلا نككلو « نميلا

 . روكذملا يسرلاب هبسن لصتتي
 دوراجيلا ىلا ةيسن ةيدوراطا اهنم 24 قرف ىلا ةيديزلا تبعشت دقو

 نراطيش ليق ؟ بوحرسلاو «ايوحرس يعم يذلا دايز يبا نب دايز
 ىلع ةماما ىلع ىنلا نم صنلاب لوقت ةقرفلا هذه و (« رحبلا نكسي ىبمتا
 « رظتنملا مامالا يف ىرخالا قرفلاو فلتختو « ةيمست ال افصو
 « قلخلا نيب ىروُش ةمامالا نا لوقتو ريرج نب ناملس عسبتت ةيناملسلاو
 نوفلتخمي ةفيفط روما كانهو « نيماسملا رابخ نم دحاوب ةديقم االا
 لوقي نم مهقمف « رعو ركحب يف نيلوالا نيتفيلألا ب بس اهئم | ميلع

١45 



 نرامس ىلع لمتشي ًاريبك ًارطق نيلوالا ةمالا دبع يف نميلا ناك
 . ةمابت نم مسفو ريسع هيف لخديف « زاجحلا ىلا دتيو 2« تومرضحو

 نب ىدس وم هحادم يذلا ) مهم امال | نيدلا سوش َن ئبدلا فرش مام الاف

 يدهملا مامالاو : رابكلا نيئاغلا نم ناك ءاعنص رع ام ناره ىمعد

 مامالاو .تومرضحو نامع هيف امب هلك نمدلا ىلع ىلوتسا نسح نب دمحا

 ناو ؛ ااو ندع اولخدي نا سيسنرفال نذا يذلا وه هللا نيدل يدملا

 ءالوو ةرامت ةدهاعم موعم دقعو © بهاومع هرقم ف كلذكح هوروزي

 .م ا ةنس

 بابلا اهيف تقلا دقف ماد ةدحاو ةلالس نم نكت مل ةمامالا نكل

 نميلا يف ةطمارقلا ؟> دقف . ةلقتسم أماد نكت لو ينيسحلاو ينسحلل

 ) م اهأزا/ رسع سدانسلا نرقلا لثاوا ف ةمدرعلا راطقالا ضع ىلع

 كرتلاىلعن.يلا لها راث نا متع ام هنا ديب . نميلا نم مسقو ندعابنمو

 دهر ةلقدعسم ةمام الا ترعثتساو دالملا نم ةدس نيردع دعي مهوجرخأف

 رع نماثلان رقلا نم يناثلا فصنلا يف اهملع راثف ةنس ةئم نمرثكا كلذ

 يف اهذامع دونا اهدلع رآث مث , نمملا نع لقتسا و ةماهتد شل رع يبدأ فير

 . هلالقتسا نلعاو ندع ىلع ىلوةساف 3-3

 يف اوازنف نمملا ىلا اًساب قيفوت ةدايقب كارتالا داع ١845 ةنس يفو

 مل مهنكلو . ءامنص ىلا اومدقتو « شيرع يبا ىلع اواوتساو ةديدحلا

 تاروثلانا الا ىلعالا نمملا ىف ءاقبلا نم اونكمت الو « اهبلع اولوتسي

 ةداسااماقف ؛ ةمامالا ةكوش تفعضاو «دالبلا تمسق جحل يفو ةماهت يف

عئص ىلا 'مهوعدف كرتلاب ا وذاعتساو مامالا يلع ١ ما/؟ ةنس
 هله اوزافف .ءا

 ١ )١٠١( برعلا كرلم
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 ني دلا ني || لها نال نيح ىلا مهمكح ةيلاعلا لالا يف اودطوو“ةرملا
 نولاود ال مومامأ ىلع نودرمتد نيذلا تاداسلاو مهتداس ىلع نوروثن
 مموجرخاو مهوبراحف كرثلا ىلع اوضهن ١ ةئس يفف .اليوط ينجالا
 «نرق عبر ترمتسا نتفو بورح ةحناف ةروثلا كات تناك و ,ءاعنص نه
 مامالا مهيلع ماق امدنعو دامرلا تحت دمرت ًامويو « اهران مرطضت موي
 م دقتف «اشاب يضيف دمحا قيرفلا ةلودلا تعي ىدحب مامالا دلاو روصنملا
 ىلا روصنملا مامالا رقبقتف « اهيلع ىلوئساو اهرصاحف ءاعئص ىلا هدونح
 . ةمءاعص

 ىلع ةركللا 1١1١ ةئس داعاف ©« ىبحيو مامالا هبا هفلخ هتافو دنعو
 رانلا مهانمعطاو  رهشا ةتس ماد ًاراصح ءاعنص يف مهرصاحف ؛ كرتلا
 ًانيبم ًازوف نورثاثلا اضيا زاف دقو . طرش نودب اوماسف «  رافلاو
 نيعبس ةروُثلا كلت يف كرتلا نم اومنغف « لفسالا نميلا يحاون يف
 ناك يذلا ائاب يضيف دمحا نا ىلع حالسلاو ةريخذلا نم اريدك و اعفدم
 ىلوءساف« ةاصعلا بيدأتل دونجلا نم أفلا نيسمخب داع ة رصبلا يف ذئموي
 . هراهش ىلا هدوتجب بحسا يذلا مامالا عبتت مث ءاعنص ىلع ةيناث
 عفر -_ مامالا و [قافتا اهدعب دقعف (3 كانه ةرحد رش ردد هزكلو
 . نيس مضي ريغ مديل - ًاحلص

 ىلع تمحبف ؛ براا ىلا تقات دق رئاشعلا تناك ١ ةنس يفف
 راصح يف اهزوف زفت ا اهنككلو مامالا مساب اهياطت اهب تطاحاو ءاعنص
 ةلودلا تناك و « نمملا يلاو اماب تزع ذئموي ناكو . )و.م 19564
 « ةكحنح نم هل ناك اع تزرع ىعسف ٠ ايلاطيا عم ب رحل ةيهأ ىلع
 ةفلاحم نم لالا ىلع هعتمسل مامالا ةطاصم ىلا قالا مركو « ةحاصفو

 , ءزجلا اذه نم ١5 ةدحفص حرش مجار 1
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 . يسيردالا ديسلا ذل كعد لعف ام ودملا

 لاّتساو « لاملاب برعلا ىوغتساف « ًاداوج ًايرك تزع ناك دقو
 ةدمل(١ا لاوش ) ١91١ ةدهاعم تدقعف . هفذحو هتحاصفب مامالا

 )م ةيكدرتلا ةدايسلاب مامالا فرثعد نأ اهبطو رش نس ناكو نيدسس رشع

 مامالا نيعي ىلا ةمعرشلا مك اغا ريغ داليلا 2 نوكي ال نا ةلودلا ليقتو

 ةداسلا هلاحرلو مامالل مفدت تراب كلبذك ةلودلا تديعت دف . اهبتاضق

 كعب هل اهنوم دقيو هجماب اهوعمج كرتلا وفظوم ناك ©« مهماما مامالا ريغل

 . ةيامللا لدي ةئملب فصنو نينثا مسح

 لظو ؛ هراهش ُْق ريما ىلا ىدح مامالا داع ةدهاعملا هذهدقع دعب

 ر و ر و يب شو 8 ةاك لا هل َّن عمو تا هاشيملا ْن مق د ا ماد أم ءالو كارتالاو

 برها يف مهوخد دعب هب اودبعت امب مايقلا نم اونكمشي ل مهنا الا

 ىف ىسيردالا ىلع مهدعأس الو 2 مهيلع باقثد ملف كلذ عمو 2 ىمظعلا

 دق اوناك كانه زيلكتالا ثا ربظيو ندع يف زيلكتذالا ىلع الو« ةماهت

 ب راعا ْف فالحالا ىلا مهني ةيمممر ريغ ةقبرطب هن وضواقب اوأدب

 ندع ىلا ال جل ىلا ءاج هلوسر نال < اضيا ةيمسر ريغ ةقي رطب لسراف

 2 بوك اد لذركلا ذئموي ناك دقو 1 ردشعلو هلاوحأ ىلع موعلطي

 ندع ف مك احلل لوالا نواعملا "٠ « برعلا كولم » بائتك بحاص

 ةئسلا يف عبط يذلا ' يزياكتالا هسباتك ناوئنع نا قافتالا بئارغ نه 1

 . دحاو باتكلا اذه ناوثئعو « طقف ريسعو نميلاب هعوضوم رصحني يذلاو ةيضاملا

 ركذ اهيف ءاح يتلا ةاروتلا نا هباتك نم ؟م ع ةحفص يف بوكاج لئركلا لاق دقو

 . مهسفلا برعلا كولم نم يناونع تذخاف ازا اما , نا وذعلا هبلا تحرا برعلا كوله
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 00 هبامك يف ريا اذه رك ذِف

 ف لوالا يديزلا لوسرلا هلالس نه وه ئيدلا ليم نس يددعا مامالا

 مامالا يفوت اماف نيدلا فرش مامالا دبع يف ريبك ذوفت اذو « ءاعنص

 هنبا رفظ روصنملا ةافو دعبو .روصنملاب ىعدو هل ًافلخ عامجالاب بحتنا

 نوشم هءاح تاسع رش تاحوز عببرأ مامالا ةرضخو .٠ تاندابملاو

 دمح ,, نس نوقامل' اما « رشع ةينامث مهنم تام « دلو نوثالثو ةعبدا
 تانب سمح و ) نيسأطاو )ع مسأشلا ) ربطملاو 6 ركملا مالسالا فس

 . تاحوزتم

 فترويلاطي ةداسلا ضعي ماق 9+١4 ةنس روصنملا هوبا يفوت امدنع

 وهو يفامحضلاب فورعملا هللا دبع نس مسأف نب دمحأ ديسلا مهنموةمامالاب

 باكر تك رحت ةندهلا نالعا دعب مث . اوحلفي ل مهنكلو . ايح لازي ال

 دمح هلوسرمامالال سرا و١ ه ةئس ؟ 2 ْق برخلا يف كارتالا لوخد دعب 2 (1)

 ناطلسلا ناكو لوسرلا تلباق دقلو . زيلكنالا دصانم علطتسيل جحل ىلا فيرش يلع
 عم فلخي ال مامالا نا لوسرلا لاق. [رضاح ( زيلكتالا فيلحو جحل ناطاس ) يلع

 يف اولخد نا دعب منا عم . نيئس رشع رمتست ةلده ىلع قافتأ مهليبو هنببو كرتلا

 نميلا نه ويحستي اوناكلو اهيف ةدايسلا هل نوكتا ءامئص نه |ويحستي نا مامالا ىلع

 قيراطلا كفي نوهيلا نم موباحسن | ناب كرتلا اومنقا لق | كلذب ناملالا عع ول هلك

 , 6 داليلا كزذتن واتسبف زياكتالل



 ل

 ىيحي مامالا

 ناكو . ةمامالا يغب كلذك هريغ كرحتو « ًابونج هدوسلا نم مامالا

 مهئادعا ىلا هؤامعز أحلف ةديدش ةمواقم همواقي بزح دالبلا يف

 ننيرمالا دبع نم ريغتت ل برعلايف ةداع يه . مامالا ىلع مءوضبنتسي

 ىلاو « نيسح كلملا ىلا مامالا ءادعا بّتك . مويلا ىتح سلدنالا يف
 هلاحر رفاس دفوي اوتعيف 2 ندع يف زيلكتالا ىلا ىتحو 2« يسيردالا

 زادحلا ىلا رفسلا مهدصقو ١419 ةئس ترأم شرط نع ابسهملا رس

 ىلا اوعجرف رورملاب مه اوذذأي مل زيلكتتالا نككلو . نيدجنتسم نيكاش

 رايخا نم كحضيو شهدي ام ىّتُش رداصم نم تعمس دق . مهدالب

 رايمكلا نيفظوملا ضعب ىشر ىمحي مامالا نا اه رغاو « ةنتفلا هذه

 كلت هل اوققحف « دفولا ءاضعا هءادعا اوفقومل ندع يف زيلكتالا نم

 . ةبغرلا

 عفتناو . ديدح. نم ديب كحف كلذ دعب رمالا هترضط بتتسا دق

 ينارصنب عفنناو . هشيح نم امسق مظنف كرت لا طابض نم فلخت نم

 براحف هدادجا بهذ عفتناو . شوطرخلا لمعم سساف يواسك

 يفنودهاجملا هدنعو الا . ًارارم عفاوشلا ىلع دويزلا بلغتو يسيردالا

 ءرملا نا هللا ليبس يف كلذك نيدهاجلا نم مهريغ نويراحي هللا ليبس

 وا « ةنسلاو باتكلا ىلع بهذملا عفرت ةديجب ةيبرع ةما ىلع فسأيل

 . ةدايسلاو ءاليتسالا ىلا ةليسو بهذملا لمحت ي رهاب

 امكح « اتي يندم [مكح ىبحي مامالا كح ول نا نيقي ىلع يفا

 . ةيسايسلا هعماطم قيقحت نم نكمتل « ايديز ًامكح ال انناع ايبرع

 لقالا ىلع نوبأي مهنا وا « نيضار نيعئاط هل نونيدي كاذ ذا عفاوشلاف

 هلدع يف ليق (همف مويلا اما . هئادعا دي يف ةيبهذم ةلآ اونوككت نا

 يف نيذلاو « نيضار ريغ همك يف عفاوشلاف « لماشلا هماحو « ملا
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 ) برعلا ك وام

 لعفت تناك 3 نيمضتلاب م-خم راشعالاو ةاكزلا عم هنأ ابن وكشي

 ف هوركم )م دالسخلا لثم راششعلاو . تايالولا ف ةينائعلا هلودلا

 . دالي لك



 ةيسنلاو بهذاا - نميلا ةلزع - مامالا ةوق - نيقيلاو عومسملا

 - ةعمجا موي ضرعلا - نودهاحما - يماظنلا دنجلا - ةيشحولاو

 ينغ - نادمغ رصق - شوطرخلا لمع» - قدانبلاو عفادملا عاونا
 ؛ ماسقأ ةثالث ىلا ةموسقملا ديسلا ةياكح - زونكلا صصق - مامالا

 - بئارغلا - « مامالا اهيا نحنو هللا نم ةيه ةايطا » - هثيدحو

 -دورملاامعفدي ةيزجلاو - لفاوقلاو كراملا مسر - ةاكزلا - روشعلا

 . برعلا مويلغ - رظتنملا مويلا - لاملا تمب

 يف ةيبرعلا ةموكحلا نع نوماكتي ةدج يف سانلا عمسا تنك

 )ع مامالا نأكو 6 اهتايالو نم ةيالو هنأك ن.ملا نورك ذف زاحملا

 ىلا 0 ةدحولا يغيب - ةلبقلا ةدب رج ي و هن دمصف كاه - ميصلا ي درعلا وهو

 يف سانلا ضعب تعمسو . اميعز هريغب لمقي الو نيسح كلمل اهدشن

 يف مهتتشتو هويزلا فوفص دد بت تارئا ط عضي نا نوأوقي ندع

 امعمس اتنكلو . مالسالا ةدحوو ؛ ام موهيسنتف «لايطاو ةيدوالا

 .ةيماظنلا اهدوئح اندهاسو « ةفي رمشلا ة ةيمامالا ةرضحلا داوقرام "5 كلذك

 ؛ هانعمس ام عمسي زاجحلا ناو « هاندهاش ام دهاشت ًاندع نا نظن ال
 . ةلورحم وا« ةسومطم وا(« ةهوشم نيدلملا يف ةق.قملا نال

 مهضعب نوُؤان اهءارمآو برعلا كولم ناف . هل فسؤي امم اذهو

 | عمسي دق . نيقبلا ةفرعم [ضعب مهضعب فرعي امإقو « ضعب نع

 ساسثلا هنظيف « زاجبطا ىلا هلمحمف « ريزولا نبا لثم مالك نب رفاسملا

 ر رصتيف نبل دتعملا ماهالا لاجر دحا عمس دقو . ةموكحلا مالك كانه

 ابينم ًائيْس نا ثركنا ال . هدصاقمو مامالا ءارآل ةروص همالك يف
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 برعلا كولم

 هدادمتساب ريمكلا « ريبكلا مامالا نكلو . نينثالا مالك يف سككعنب

 . هلاجر دحا اطوقي وا وه اهوقي ةلاك يف رهبظي ال 2 هحمطمد

 نكحاو . ملكتي هتعمس دف ب لدتعملا ميكحلا ماعلا لجرلا وه

 هبوشي ملع ىلع لدت « ًانعار اهضعبو «ءابضعب انشهدا دقو « هلامعا
 ة.سامسلاو ةيبرطا هتوق اما . ةديقعلا اهفعضت ةيكح ىلعو بصعتلا

 كلتيف يهاغاو ٠١ طقف ثاثلا محب نم يف منال ؛ دويزلاب رصحنت الف
 «ىلحا . لابطا اهززعتو « خيراتلا اهتيثيو « ةد.قعلا اهمحوت يتلا ةلزعلا

 ةنطوااو بهذملا يه« نيلال ها اهسدقي ةثالث يفل يبحب مامالا ةرق نا
 الو ثالثلا رصانعلا هذه ىذغتت بهاوم هسفقن يف ناو 0( ةيشح ولاو

 فقا وم يف ةملككلا حيرص « هيف اعبط متككتلا ناك ناو وهف . اهدنع فقث
 ؛زماكن الانم ةيده لبق « ايديز ناك ناو 4« وهو . نانئمطالاو َةقدلا

 ناك ناو ؛« وهو يماظنلا هشاح ريوصتب نذأبو 4 ةرامسلا بك ريف

 ىلا ةيركسعلا ةمالا كلي يف بغرب يصخشلا هكلسم يف ”امطا رقيد

 دعب عوبسأ لك ةرم هرصق 5 لفاَي نم اهدهاش مْ 2 دععسملا ىلا أم راسل

 . ةعما ةالص

 ا:ذكلو . رامذو ميريو باو هيوام يف دزطا نم مذارش اندهاس دق
 ؛اهئازحاو اهتدعب ةمات ةلماك ةقرف ضرعلا موي اندهاش ءاعنص يف
 نومك رب كرتلا طايض ضعب ناكو. اهتيعفدع «اهتاشع“ اهتيرسب « اهتيونب
 «ةيمسرلايفاملالا يدذجلا ةوطخ وطخي نا نيسلا نبا ارماع دقو “ لاغبلا

 نويلم ءاهز مبنم نميلا برع نه نويام فصنو نيئوملم رن مامالا محي )١(
 . دويزلا نم قايلاو ؛ دوبيلا نم افلا فو رشعو « عفاوشلا نيبنسلا نم نويأم فصنو

 : نتولوقي مبف نميلا لها اهلمعتسي امك ء يشحو ؛ ةظفللا هذه لمعتسا يفا (؟)
 . بيرغلا نه نورفني مهلا كلذب نرديريو ٠ نويشحو نميلا لها

 6١ه ؟



 4 رلاو فيسلاب نويعأي ناسرفلا نا نيح ىف 00086 - ةغةم زوالا ةدشم

 دل ءاقرزلا دوزخحلا ناب اندهاشو . ىق.س وم ا تامغن ىلع صقرت مهليخو

 طايض « ةيبرا ةسردملا ذيمالت منا انل لبق ؛ ءارفص بايث يف

 . لءقتسملا

 بولي أضع 0 0( اهعاونا قدانملا نس مامالا كدنعق حالسلا اما

 ؛ امئاد لغتشي يواسمنلا يجرج هريدي يذلا ''' نادمغ رصق يف

 , 59 ةكشف فلا دحاولا قوبنصلا ىف ؛ مود لك قداند ةعبرأ زدتف

 فلا سى را يماظنلا شيما الخ 0 كلوي نا عبطتسي هنا ل لق دقو

 . ةغلامملا نم ولت ال لوقلا اذه نا ىلع . نيدهاجملا نم

 ةيبرحلا زيلكنالا ةدوشنا هدرب نا مامالل قي لاح لك ىف

 كلذ قوق اثدنعو ؛ لاجرلاو عفادملا اندنع : الثاف فشهمف ةدرامعتسالا

 ةئلاثلا نع تعمس دقو« نإاع ةدايش ةيئاثلاو ىلوالا ىلع دهشأ ينا لاملا

 ١ ادح ينغ«ينغمامالاف. ةدوصرملا زونكلاو نجلا رادخأب ةهممش ارايخا

 « ةضفلاو بهذلا نم ةنزخ برعلا ريب يف هتوبب نم تدب لك يف هدنع

 هدنعو . نامالا ةك ةعاس لك نولدايتي لبللا يف سرحلا عمستكلذل

 ملاص ريغ وه م اممم )2 نكلو ٠ ةيقدنب فلا ةكمعبرا مامالا دنع نا ليق | ١)

 دسقو . ةشاشرلاو ةياطا ابنه © ةعونتم مفدم اتْئم هدنعو ٠ ةئدقلا ةينايلطلاكمويلا

 , نواهلا زارط نم نيعفدم ضرعلا موي ثأر

 هنو رصتخمو هعاب ىعدي مويلا هناكم مئاقلا ءانيلاو سرد ميدقلا نادمغ رصق ( قل

 8 نحسلاو 0 ةكحلاو 04 شوطرخلا لمعم هيقو .٠ رصقلا تولوقيفق ءامنص ق

 . دورايلا لم مصرا نم توح رختسو صاص رلا نوبلحد مه ع

 .افالا ةس*خ يماظنلا شيلا ددع (:)
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 برعلا كولم

 اوس اهيلا ىقيرطلا فرعي ال زونك «كانه لابملا نتقي« هراهس يف

 . هاوس هفرعي ال زنكلا باب وه يذلا رجطاف قيرطلا تفشتكا اذاو
 يف عوضوم هنال ؛« هاوس دا هعفرب نأ عويطتسالف رحملا فرع اذاو
 . لزونكلاو انعد . مامالا دنع « هداتؤم هأرس لكس

 «أدج ةينغ « ةينغ ةفيرشلا ةرضحلا نا دهشت ةينازيملاو بئارضلاذا
 ةلودلا مايا يف . يطعت الو دخأت ىراصنلا دنع سوريلك الا لثم اهنال
 اما . اهنم ةافعم رثاشعلا تناكو4طقف ةاكزلا نوعفدي نميلا لها ناك
 يدنملا ىوكُس كتعمسا دق . كا رتالا ىلع نورتي مهلك مهف مويلا
 ناك <« سرغ لسجرل ثيدحي نالا كيلاو . حالفلا ىوعشر
 برشو هيلع رهدلا لكا ؛ خوملا نم امحنرفا افطعم هئادر قوف ىساب
 يزلا يف ةيآ ءادوسلاو ءاضيبلا هرارزاو هعسوو هلوطو هعاقر يف وهو
 رحنا يا ةيبنجلا فطعملا اده قوف دشي لجرلا ناكو « عارتخالاو
 . اصعلا قدتيلا لدب لمحيو

 ه-تنمم نع لجرلا تلأ-ف يرظن ةركتبملا ةفايقلا هده تفقوتسا
 .ذخأن الو يطعن : لاقف ماع يندز : تلقف . ددواج جالا ةنبم : لاقف
 نم ةغلب : ١ تلق : .مامقفلا ةغلب اهددرت : لاقف ترفقتساو ع ات رلتعاف

 مم ن
 لاقف يلاساو قرط ةمبلل نكلو تأقف . رسك الو حيرت ال . ماهالا

 لوقي 1 2 الصا انأ . ىدنتع اهلك : همم ةهردص مطلي وشر اكيحاض

 .ءوسلاب راما ”دحاو ًالصا انا : لوقي  ؟ هيقفلا لوقي اذاهو  هيقفلا
 « حالف يثلثو ؛ خيش يدنفا اب يثلث . ريخا مهلك يفو ةثالثن انا اما
 . كيس عومجملاو © يدنح ينلث د

 لوالا ثلثلا .ىبلع كلذ نوركني ةداسلا ناك ناو « ديس انأ معن
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 ىح مام الا

 اهتعمح  اصعلا هديب زهو  هذهب اهتعمج ٠ ةاكزلا هل عمجف مامالا مدخ

 ىتحو «ًاراشعا اهتعمج 4( يشساوم ) ًالام اهتعمج « ( ًادوقن) « ظّملظت »
 نم مد ةطقنب يدي تخطل الو « تعم امم ةرم هللاو تلكا امو. ًاراث

 اهعفدا تنك و . ةاكزلا عفد يناثلا ثلثلاو . مامالل اهلك . همامح وا َةاَس

 تعفد . ماها ءىبخا الو « راشملا مجرا الف « اسناتسم أرورسم

 لاملا وا ضرالا نم نينس سمخ دعب ءيش يقب اهو (أريثك ) تاريخ
 لحا نم ضاخ « يدنفا اي ثااثلا ثلثلاو . مامالل اهلك . طلظلا وا

 يناثلا اذو « لوالا اذوه 2« نادهاش ”يفو . ىغولا تاحاس مامالا

 تدع امو  نيدحرجلا ينيريأ هلحرو هردص نع فشكن وهو كلذ لاق

 اذه «تالاير ةسخ . لاو ال ةدحاو "' « ةشخي*» يببج يفو يتيب ىلا

 تس تاشخب اهضيقن . ةضفلا ىرت ال نيعلاو ةذف لايرلا نككلو. مسرلا

 تاقلا يرتشا تنك دهام يلا ابو . مامالل يقابلاو  موبلك تاشخب'

 ( يماظنلا ركسعلا ) « ماظنلا » ىلع تاقلا نوعزوي مه <« يسيك نم

 تس هللا ىلعو مهرما هللف نودهاجملا اما . ( ةطنملا ) ربدلاو تاقلا
 لوقن ... ديدش مويل نوزخم ؛ نروزحي طلظلاو . موب لك تاشخب

 ماعلا وهو  انأ لوقيف . ءاخسلا ةمامالا طورش نم : ماهالا ةرض

 ...ريذبتلاب سل اهعضوم يف ىقوقملا عضو ءاخسلا طورش نم و :ربك الا
 . ةريبك دصاقم هل. نينيعب لبقتسملا ىلا رظني« مظع ريمك لدحر مامالا

 لضفتي نا ءاسام الا هنم ذخأت الو « ة.طعذ ( ةيطععت .مامالل انلك نأو

 ةقيقلا يه هذه . نيرك اش مامالا اهيبن نحنو هللا نم ةبه ةامحلا . هي

 ءاعنص يف تب رض ةساحن ةشخبلاو « ةشخب نيناث ىلا مسقي يواسمنلا لايرلا ٠ )١(

 ًاشرغ رشع دحا لايرلا ةميق نركحتف ةيواسن تالاير ةعست يواست ةينامثعلا ةريااو

 . تاراب ثالث ةثْهلا ةميقو ايك رت

 هه ١



 برعلا كولم

 مويلا مدخا ال ينال يدتفااب اديس ترص دقف . ديسلا اذه اب كئيني

 . مالكلا ريغي مامالا

 نم ليلقو ؛ ةماع بئارضلا نم ىوكشلا نا يبف اهلك ةقيقحلا اما

 راشعا ملسملا نم ذخأب مامالاف . فيرظلا ديسلا اذه رظن اهلا رظني

 عف ديف نمثت  اهبنم تاقلاو - راؤلا يا تارضخللاو . ًاديع ضرالا

 « شارقلا» و نسجاودلاو يشاوملا ةاكز مث . ًادقن رشعلا اماحصا
 ةرطفلا اهنمو ١" ةيلصالا ةأكزلا مث نزاحختا ر ةراجتلا ةاكذو ( باردلا )

 بهذ نم ءاسنلا يلح يلا ةأكزو « ناضمر يف مفدت نديلا ةاكز يا

 كلذ ىلا فضا . ةساحلا دنع داهجلا ةناعا هلك كلذ قوفو . ةضفو

 نمبلا يف دوبيلاف . ال لق ناك فاد دوييلا ىلع ضورفملا مسرلا

 ةئسلا يف تالاير ةتالث ؛ تاحرد ثالث ىهو « هب زجلا نوعفدد نودمذ

 لك . ريقفلا ىلع لاير فصنو لايرو ؛ طسوتملا ىلع نالابرو “« ينغلا ىلع

 «نيمسق ةاك زلا نومسقي مهنا الا « ةاكز نميلا يف ىعدت بنا رضاه ذه

 . ادقن عفدي ددامو 2« روشملا وهو ًانيع مفدي أم

 عورفهليذلا لاملا تسب يف ظفدعب لاومألاو روشعلا نم عمي ام لك

 بوبحلا نم ريثك أًئاد تاعدوتسملايا عورفلا هذه يفو ؛ ةيضقألا لك يف

 نم رمأب الا اهنم ءيذ فرصي ال يقلا « ةشيعملا مزاوأ نم اهريغو نبلاو

 يف ود سيو همف امم نيجاتحما ضرقي هلأ لالا تيب تانس> نم نا ىلع مامألا

 ًاقالطا ةعونمم نملا يف يهر« ةدئاف نرد دب دخلا مسوملا نم مهنم نيدلا

 . المعو اعريش ةعونمم « ارلك تالماعملا يفد ةراحتلا يف
 دنع نال « ليلقلا الا لاما تيب نم قفني الف ضورقلا ىوس امو

 لخدي ام لكف . لفاوقلا مسرو كرما وه رخآ جارح ردصم مامالا

 .٠ ةيدج فلا نيسخ يا لاير فلا ةةمل ةيلصالا ةاكزاأ عو# غامي ) ٍ ١

 ه1 ١



 كلذكو : امولعم اسر عف دي مولا ةدردجلا نم وأ ندع نه ءاعاص ىلا

 , هدم ركح ىلع ماهالا قفني موسرلا هذه نم . ةمت ةياد لكو لج لك

 ترعب روخدم هيف ام لك . ةميثا وا ةحلاص دي هسمت الف لاملا تيب اما
 برعلا مويلغ .٠ رظتنملا مويلل روخ دم ©« نئاهرلاو مامالا لضفيو 4 هللا

 ٠ دودزلا برعلا ناملا “ مامالا

 ه7 ١



 برعلا كولم

 ةيسدقلا لئامثلا

 ةرحشلا ثحذ سلاح هآر 3 ماهالا يف هتداهش م يس هنحمد ال مداخ

 دصقلا هك ولس يف ضقانتلا -يلا نوتأي رافصلا اوعد-سانلا يف يضقي
 نم ةيتكلم سفهوي مامهالا يضق فرك 2-3 سائل ةالفلا ف سواملا نم

 وه نم هيلع لخدي اكلم هللا حبق » -ليلكالا باتك - تاطوطخلا
 بح -دالوالا ءاكو اس ةماملاو ءارقلاو ءايمطعلا ب سرادملا سمس © ذئه ملعأ

 تاما ردكلا - بييطلا مامالا  روطاربمالا مامالا - برطاو ملعلا

 فنك يف أشن يبرغم دلو وهو يندم مداخ نيطنطسق قيفرال ناك
 سأر ناك امو « ةرباكملاو ةسكاشملا ريغ بستك | (ف«ةكع فارشالا
 «قيفرلا هيحصتسا .نيدح يذ ناسلو ديدح نم سأر ريغ ةايحلا يف هلام
 رادقالا نأكو . قيضلاو رطخلا ةبوجعاو « قيرطلا ةك وحضا ناكف
 ةفقان وا تناك ةلغب - هتيظمو يف دملا ىلع قيطني ناكف ؛ لاثمالا نسحن

 ةزاهو مك و . هيلا بذجتم لكشلا هسش.ر وهشملا لثملا ًارامح وا
 يندملاو «ءاوهلا اهمئاوقب برضت اهيف ةيطملاو ؛ ًامم انتكحضاو انتعاور
 هيف يف تظلغ ناو « اكحاض ناك ضوني مث ؛ ضرالا هسأرب مطنب

 فرعي ال دلو .تاداسلا ديس هنأك هتيطم قوف ًايكار حوريو «تانعالا
 ًادحا قفار امف . اهأ وسا الا نونظلا نمو مالكلانم نسحب الو « ةبوتلا
 هنع هتامولعع انفحتب ءاجو « ءاقللا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف هسكاش الا
 . هنم انرذدحي و

 فوطي حارف « ةئيدملا ةيؤرب انابق يندملا زاف ءاعنص ىلا انلخداملو
 هائيعو ؛ ظافاالا لسع نم ًالسع رطقب هتداع ريغ يلع هناسل و داعد“ ابمف
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 ىبحي مامالا

 ىلع ىتحاملضفف « يف دملا ةنيدملا تمحعءا دقل . هللا ناحيس . [حابتبا ناقربت

 هتلأسف . هللاو ال:لاقف ؟ كلذك ةكم ىلع اهبلضفت الفا : تلقف . ةدح

 ءابمارتداو هما همح يا « اذهو . يهدأ ةكلم يف : باجاف «بسلا نع

 وحني ال 2 داقو داقن هنا تلق . ةدمحولا دلولا ةلمضف « ةنامالا دعب وه

 ةنيدملا نم دئاع وهو موي تاذ ءاج هنكلو هران نمو هناسل نم دحا

 . هدب تليقو « ىهاو هللاو « مامالا تيأر : لوقي
 ْ 9 هتنأر نأ 3-5

 . دالوالاو ءاسنلاو لاجرلا هلوحو « ةحاسلا ىف نالا سلاح وه

 ؛ يماو هللاو 2« هيسرك نم ماقو . ياجلا هللا يح ؛ لاق يفآر امو

 . يحسم ماتنا لسما : لاقو يعسا نع ينلأسو .اهتلبقف هدي يناطعاو

 للاو 2 ينامح وه . كيف هللا كراب لاقف . ثدملاو مسم : تلقف

 لسحر هلم فطلاو « هنم نسحا تدأز ام . هلممح نا ليش « يماو

 ةيبرعلا دالملا يف نا .نظا ال يماوإ لدعلاو  قالخالا رك عضا وتم

 . سائلا يواكش عمسي ةحاسلا يف نآلا سلاح وه . هنم لدعا وه نم

 ةرضح اي 2 ماما اب « مامأ ا : نرداني دالواو ءاسنو لاجر مولك و

 « هل اوحسفا : سانلل لاقف . يكب دلو هبنج فقاو اناو ءاج . مامالا

 . ينب أ لاعث . قدصاو مكيف حصفالا نم حصفا هعومد . ينم هودرق

 اهلك ةيبرعلا دالبلا يف نا نظا ال ... قدصلا ريغ لوقا ام « يهاو
 1 مامألا اذه نم نسحا

 ًاحفص برضن انئا ىلع . اهلك ةلحرلا يف يندملا هب هاف ام لمجا اذهو

 مامالا هايح دق . قئاقطا نم هئيدح هنمضت ام ىف رظننو هيأر نع

 ام له هنكلو « انمداخ هنا فرعي وهو . هل ماقو امداق هآر امدنع

 امم انلءاست اننكلو ,. ةنه ليج أمه . ًايحييسم وأ ايام ناك انا

١ 



 برعلا كولم

 .اسلاج انليقتسيو انمداخل ضبني . هكولس نم ضقانت ام يف ىرت اي رسلا

 هفاشتكا يف قيفوتلا هل لأسنو ءىراقلا ىلا هفزن ًارس لازي ال رسلاو
 , ههانتك او

 دلولا مهئمو «.دالوالا ىركش مدق هنا يبف ةيناثلا ةقيقحلا اما

 ال مامالا ىلع ءانث اتاذب هذهو.٠ ءاسنلاولاجرلا يواكش ىلع « يكابلا

 اذه رما نا . نيرئاح نيتك اس ًالالجا اهركذن . ءانث قطنلا يف هنراقي

 هبشيو « ءاحسملا لجرلا ىلا ميسملا بسني بيرغل فيرشلا يناولا يلرعلا

 يديز مسم مف نم ٠ يلا نروتأي راغدلا ا وعد « هنائنحو هفطع ف حيسلا

 ديسلا ايا ؛ كتالك ىدص عمسُب نءيلا يفو ؛« كبح ررد طقاستت

 « دودحلا مقي نم رغصا امف . ميظعلا يرصانلا اهيا « دحرألا ريبكلا

 . دويزلاو ىراصالاب ةقيقحلا رصحبو
 ةرضح تيأر لب « يندم مداخلا ةياور تيثب ام ينيعب تيأر دق

 عمسف <« رمذتو ففأت نرد موي لك نيتعاسو ةعاس سامي وهو مامالا

 ضقيف« ”اقيفس "اف وطع ؛ امحلا قلط « ًارباص ًايعاو سانلا يراكش

 1 ةيعرشلا ةمكحللا ىلع رخآلا ضعبلا ليعيد امضعا ُْق

 من ي

 ةديدشلا مامالا ةبغر ىلع لدي وهف ةالفلا يف سواجلا نم دصقلا اما

 تنودرت هياب يف باجحلا نا تملع دق . فاصنالاو لدعلا م.عت يف
 دقو . هاوس ىوعد ىلع مادقت وا « هاوعد عمست نا يغيني نم انايحا
 .بيدأتلاو لدعلا دب هيلا لصت ال رسلا نم نمكم يف ن رلظيو نوشترب

 لك هتداع ىه اما . سانلا نيبو هنيب بجاح ال ثيح مامالا ساحبف

 دنع ةءاسلا ىف ساحب . ناويدلا ىلا هرصق نم جر امدنع احانص ماو

 السماح يدنح هءارو فقيو <« شوحلا يف ةرحشلا تحن وا « بابلا
 ند رمتست ينلا ةسلجلا حتتفيف . ةزظملا الماح هينج يلا رخآو 4« فن سلا
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 يحي مامالا

 نيفظوملا ضعبب ابوحصم ةئيدملا يف فؤطي مث . نيتعاسلا ىلا ةعاسلا
 رصقلا ىلا عجيب ربظلا ةالص يلصي مث .:سانلا نم ءاش نممو دونجلاو
 مهو دونا تاوصا هيف ولعتو «ةيونلا همادقتت يعمر بك وم ي ةايكار

 ىتحلغتشيفنا ويدلا ىلا ءيمي ةلولمقلاو ءادقلا دعيو .لمازلا نودشتب

 «تاقلا « نزخي » يرحلاب وا ةدملا هذه ءانثا لكأب وهو « برغم ةالص
 معاق ناويدلا ي 0 ”ءأسم ةرساعلا ةعاسلا ىدح نيداحالا صعب ىف  لظي لد ْ

 ' ةعرلاو ةمامالا كء”يوؤش همضتقت أع

 هدنع نا يل ليق دقو . ةعلاطملاو ةالصلا يف هيضقيف ةعمجلا موي اما
 راغي هنا ىلع . اهلك ةيبرعلا دالبلا يف ا ليتم ال تاطوطخلا نم ةشكم

  زونكلا ثيدح تيورامت ةيتكملا ثذندح يورا يلاو - تربخأ

 ةرضحلا ةبتكم يف دوجوم هئازجا ةرشعب الماك ليلكالا باتك نا

 ف نميلا ىلا ةعامطلا لصت امدنع هللا ءاش نا عبطيس هاو .٠ ةمامالا

 . ءاعيص ف رقتبتو ةئمطم ا ةيب رعلا أهتحاس

 ءاماعلا ربك ا نم وهو . المج كلملاو ملعلا يف ايأر ىبحي مامالل نا

 ةمامالا هف رش نم لك كلذك نوكي نا يغبشي هن هددعو « نيدهتحملاو

 قشف ا. دحاو ءزج ريغ هنم را مل. ينادمحلا دما نب نسحلل ليكالا باتك ) ( ١

 : لوالا .٠ ءازحا ةرشع ْق ريق يثارهو ابهتايفؤو اهدئاسمو نميلا دقاحم باتك

 . ناطحق لئاضف :ثلاثلا . ريح نب ميمهلا دلو بسن : يلاثلا . باسنالا لوصا

 دعنا مايا لوا نم سماخلا .٠ برك يبا ند ميت دهع ىلا ةعدقلا ةريسلا : عبارلا

 يف : عباسلا . مالسالا ىلا ةريخالا ةريسلا يف : سداسلا . ساونلا يذ مايا ىلا عبت
 اهنئادمو ريق روصق ركذ: نماثلا 8 ةاحيتنملا تاب اكيحلاو ةلطاملا رابخالا ىلع هيبنتلا

 8 ليكبو دشاوو نادجه فراعم ف : رشاعلا 0 يريمجلا

 ١)1١١( برعلا كوام

١5١ 



 برعلا كولم

 لخدي اكلم هللا حسبف : لئاقلا وشو . كاملا 5 كس ىلا هعفربو

 هنا كش الف مويلا ءاماعلا ربك ١ وه نكي مل اذاف . هنم معا وه نم هيلع
 د حا يل لاق دقو 0( ًادابتحا موقدأو 20ه مهدسأو « ًارظن مهدعبأ

 . ةصالخلا ةصالخ هنا ةداسلا

 ةسردم ون ل ' ةمممعت ررظي ام ىلع بك ال ماعلا هةموس ف هلكلو

 وبش كلذ ف مامالا رذع امها 78 اهم انررم يتلا ىرقلاو ندملا ف ةدحأو

 - ترا هل فيكف , بارئدأ ف هؤادعاو وهر كلا ىلوت لذم هنأ

 ةالصلابو دجاسملاب مامتهالا لك نومتي نمسلا لها نكلو 9 سرادملاب

 نب لقالا يف اوواسل ؛ مهسفنا ىلا اوئسحا ول « اوفصنا ولف « تاقلابو

 0 ' نب دنلا و ملعتلا

 ٠ هقفلاو ةغللاو نآ رقلاب رصحتيفق دجااسملا 5 دالو اللا هنقلتي ام اما

 هقفلا نسلو.ةداسلا نم مه نم الا ًالاغ كانه هسردب ال هقفلا نكل

 هتنيم نوكت ابلاغو اندنع دالوالا ملعم لثم كانه هيقفلا . ًاهيقف اءاد
 ىلا نحبلا لها مسقي ةبخا هده نمو ٠ طقف ةغللاو نآرقلا ملعي نا

 مسقيو ٠ ةماعلاو « ءارقلاب نوعديو ءابقفلاو « ءاماعلا ؛« تاقبط ثالث

 ( ءاهقفلا نم مهرثكاو داشرالاو ميلعتلا رما ىلوتي مسق « نيمسف ءاماعلا
 ماكحالا ديلاقم مهدي و ةداسلا مه 6 دقعلاو للا لها مه يناثلا مسقلاو

 ءارقلا مهماعي ئيذلا مهف ةماعلا امأ . ةبركحسملاو ةيسامسلاو ةيعرشلا

 ام لك ىلع ةظفاحملاو ةعاطلا ةداسلا مههاعيو « ةغللا نم [ئيشو باتككلا

 لصا يف ال عورف يف ماكحالا ضعب حرش وا ليوأت وا ريسفت وه هدابتجالا )١(

 نيياحالا صعب يفر نيدباعلا كيز نإ يلع نب ديز مامالا داتحا لوصا ىلع ماكحالا

 5 ليند نإ لق“ مامالا لوصا لع

١57 



 ىحي مامالا

 نورخسيو ديلا نوهركي مهارت كلذل . دالملا يف مهتدايس زيزعت هيف

 . هيقفلا نم

 كانه دالوالا يف ءاكذلا رثكا امو « ًايكذ ًادلو موي تاذ تثدح
 يهتشي تراك اذا اه هتلأسف « ةعوررملا ريغ ةيرطلا ضرالاك هنكلو

 رافسالا نككلو : تاقف . هنع انينغي ام هللدجلاو اندنع : لاقف . رفسلا
 فيك هتلأسف . طقف انْساما يفك اندنع يذلا : لاقف . هكفتو هقفت

 ناك« سرادملا بحا انا يديس اب هللاو : باجاف . تناك ول ةدايزلا لذبي

 . باسملاو ةيفارغجلا اهمف نوهلعي ةمظنم سرادم كارتالا مايا اندنع

 ريشابطلاو رئافدلاو مالقالاو ريخلاو حاولالاو بتكلا انن وطعن اوناكو

 سرادمال .نوزحم اثنا يديس اي هللاو ٠ ًاناجم هلك و“ ءىس لك

 ذخأيو“ ملعتلا بحب الء هيفس هيقفلاو .هيقفلا ريغ ملعم الو ان دنع مويلا
 . هديب باتكحلاو دجسملا يف مانيو « ربشلا يف تالاير ةينان كلذ عم
 دئاز لام يدنع ناك ولف ٠ كارتالا عم تيهذ بةكلاو ريطاو قرولاو

 حاولالا ورتافدلا و تتككلا بلجاو « هيقفلا لزعاو « ةسردم حتفا تنك

 : ًاناع دالوالا ىلع اهمعزواو ريسابطلاو

 . ينغ مامالا ؟ سرادملا مامالا متفي ال اذاملو
 : لاف مث . ةضوبقم هدب دمو دلولا تكلس ... هنكلو « ىلي

 7 تحعبف

 ؟ تاريخ مامالا دنع لهو

 1 تاريخ « تاريخ

 ؟ نولوقي ام ريمك ماع وه لهو

 ىلا امضعب هعباصا مضي وهو ردقلا اذه يل نوكي نا يهتشا



 برعلا كوام

 9 ًايدنج نوكت لرا بجحت الاوا

 . قدتملا لما ملعلا لصحا نا دعي نككلو « ىلب

 ليتقت يفو برحلا يف يغار لظت تنك اذا ملعلا عفني اذامو -
 ؟ كتاوخا

 ىلاف «برهلا : لاق اذاف. انمملعا مامالا ةرضح نككلو تقدص ا
 للا باتكحب سانلا ملعا وهو . مامالا لجأ نم ب راحت انلك . برحلا
 ... دابطلاب هللا انرما دق . نيماسملا ىلع بحي ابو ةئسلاو

 كاذو يفاملا بعشلا اذه نيب هبشلا هحو ينهذ ىلا دلولا ثيدح داعا
 بيدأتبهروطاربما رما يليتاونس رشع ذنم ابوروا يفماق يذلا بعشلا
 لثم مويلا مامالا ةماك و .٠ ءاعمج ابوروأ ىلع ةيناملالا ةدايسلا طسيو ملاعلا

 . هتيعر رظن يف ةلزئم نوكت دكت « سمالاب روطاريمالا كاذ ةاح

 .ملقلاو فيسلا بر ؛ داهتجالاو برحلا بر نذا ىبحي مامالا نا

 ساجيلداعلاق يفشلا يضاقلا وهو . نميلا يف ربك الا ملعملاو لوالا معزلا وه
 ءىراقلا اهيا كلذ تماعدق .مولظملا نيبو هنيب ”دحا فقيال 3 ةالفلا يف

 ضيرملايوادت .بطلا كلاذك سراّت ةفيرشلا ةرضأا نا دعب ملعت 8

 وه لب ربكالا بييطلا وه مامالا نا لجا . تاولصلاب هيفشتر ناميالاب

 : نمسلا يف دحوالا بيبطلا

 هسأر يف ناكو عرصلا ءادب اباصم ناك هنأ مباع نيذلا دحا ينربخا
 « ىوتكاو « ودبلا ضعب هل اهفصو يتلا شئاشحلا ذخاف“ مئاد زازتها
 اعراض مامالا ىلا ءاجف . زازتهالاو عرصلا هسأر يف لظو مجتحاو
 لوانت مث. هيف تاحفص عضب أرقف باتكلا ذخا .مامالا هابلف. ايفشتسم
 اهك رح و ءاملا نمسأك يف اهعضوو ةيركلا هتايآ نم ةيآ اهيف بكد ةقرو
 برشف . للا مساب برشا : الئاق سأكلا هاطعا مث . ثايآلا ولي وهو
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 هذدهو . هللا نذاب تششث لق ,كنأث ف بهذا :مامالا لاقف .ءاملا صب رملإ

 لثم كنلاف « ًاضيا راوشت ةسدقلا هترضحو ' ريوشتلا اما

 مهيلع هترضح لطأف . مامالا نوددهيو نروداني ةذفانلا تحت ةحاسلا يف
 قلطاف ةيبرعلا ةمقنلا لب ةوخنلا مهنم دحاو سأر يف تراثف مهبنأو

 :سمشلاه ذهب رغت نا لمق كينيعنيب كصاصر : مامالا لاقف , هتيفدنب

 ةنيدملا ىلا نابرعلا حارو .٠ انئمطم كلملا شارف ىلا « هسلحت ىلا داعو

 مهنع فلخت هتف كني قلطا يذلا نكل و٠ نو رفاكتس فق فر وجيمصن مه و

 . هفزا تح اهمقو“ هيدي ندب ةفدنملاو حي رتسي ءاعنص ةباود كمع ساديف

 «(ذرعةيقدنبلا تقلطأف « ظقيتسملا ةك رح كرت مث « مانو لحرلا سعن

 بورغ لبق كلذ ناكو إ هيليع نإاسد )ع ةمييجل ف ةصاصرلا هتداصأق

 7-3 ةثداحلا هلله يفو دوصقملا رشلا 2 ك.يصد «نيعلا» لدم 0 ريوشتلا ) ( ١

 رصحلت برعلا لمع ريوشتلا ةوقو ,ر أنت لد روش م تاكففناكللاو تفقولا مامالا

 . فارشألا ةداسلاب
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 برعلا كولم

 يلحني وجلا

 -دويزلا فعض - ةثالثلا نمبلا لها كوصح - ع يطبلا رغسلا دئاوف

 ةرايز - يلجني نونلفلا و+ - ميلعتلاو ةلزعلا - ةرجولل ثلاثلا نرقلا
 - برلا يف ال ملسلا يف نميلا ريسخ - ريطخ ثيدح  ماهالا

 قيفرلا ةطخ - يسيردالا - زيلكنالا - « ةراجتلل دالبلا اوحتفا »
 وئصلا ماهالا بودنم-اهرف بناجالاو ندع - روزو روفذ - ةيسرملا

 - ناضمر -تاضوافملا ةءادب - يسيكلا ىبي نب دمحا مالسالا يفص

 . هوجرلو يئاوقلاب هثحن دا ديسلا ءاطبأ

 بلاط 00 هنأ ءانعو ةقشم نه هيف اه ىلع ءيطبلا رفسلا دئاوف نم

 ىلا ج + نم انقيرط يف انك . سردلاو فاشتكالاو ءاصقتسالا نم ملعلا

 5 انا نذأ اذا « اك رحتم ًايحالاؤس ؛ ًامسحتم ًالاؤس ءاعنص

 يلو انئيحبف « نيرباص نيتك كماس فقن نا نكا مالا ضعب يف انيسحو

 «دونجلاو نيحالفلا نع ًالضن. اهداف مامالا ردع انئحو؛ جدام مأ م امالا

 نم هيغبن امم اسمن يعربتمو نيك اش اننؤيحسف رقفلاو سؤيلا مهضع دقو
 مامألا رامخا نم « تاريخ » اندنعو ءاعتص ىلا ائلصوف . تامولعملا
 نآلا لوقاو « ةقباسلا لوصفلا يف اهضعب تنود دق . نءيلاو دويز زلاو
 ( ةيعيبطلا دويزلا ةوق همف دحاولا « نيعرف ىلا عرفتت اهن انا ”ةدافاو ادب
 . ةرقلا كلت 5 نماكسلا موفعض هم يناث لاو

 ةمالا كلت ىوقو هتوق ناو « دويزلا وه مامالا نا ت رك ذ دق
 يا ةيشحولاو ةينطولاو بهذملا يه  نوصح ةثالث ةثالثف رصحمتت

 سرادملاف ةينطولا اماو . هيف يل يأر الف بهذملا اما . لازتعالا
 ٠ ا بلح برعلا عوبر بير لا ليقتسملا ف لمشتل اهقاطن عس ود
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 2 مامالا

 ىف ريُؤَن « ةلزعلا ىلا عورذلاو بس رغلا نم روفنلا يا 6 ةيشحولا كلو

 ءابيلعيضقملا نوصحلا لوا كلذ عم يهو .هأوساو ريثأتلا دشا حئاسلا

 ىذلا رامتلا كلذ «ةراحتلاو ملعلا رامت ىلع مايالا هذه يف ىوقت ال اهنال

 . ضعي نم ابضعب بوعشلا برقي
 ىلا ةيسنلاب ال < مهرقبقتو فيثكلا مهلهج يفف دويزلا فعض اما

 ىفكنأك .نيمقارعلاو نييروسلاو نييرصملا ىلا ةبسنلاب لب نيمبوروالا
 ثلاثا نرقلا ىلاةأجف درعت ًاديلقتو ًالوق ةديعسلا داليلا كلت يف ةحامسلا
 الو « ءامطا الو « ةيودا الو « د ئارح الو « سرادم ال . ةرحبلا

 بيبطلاو معلما وه . يش لكل مامالا نا . نمسلا ف تامفشتسم

 موقي نم نميلا يف نا نظا الو ربكالا بالا وه . نهاكلاو يماحملاو

 بالاك ظفاح ناو « هناىلع. نونملاشا مس ال هتأحاف ول موملا هماقم
 ًالامها مهوقع لمها دقف . مهتحص ىلعو « هئانبا حاورا ىلع فوؤرلا
 . مامالا كح يف صقتلا اذوهو . ًاعجفم ًانزحي

 ىلع كلذك فسأان اننكلو . اهماود ىلع فسأت ٌةرق ةلزعلا ْف نا

 نميلا لهال هيف نوكيف « ابلح لحي ال ينطولا ملعتلا ناك اذا اهاوز

 تالصلا نيس نم ملعتلا م4 كد الو 0 هودقف ام فقوفت هدب دج ةوف

 ىلا فضا« برعلا كولم رئاسو ةيمامألا ةرضطلا نيب ابنمكتو

 هيفام ىلع مبعم قافتالاو زيلكنالا ةالاوع الا مت ال يتلا ةيرهوجلا

 ' دالبلا ةحاصم

 هذه تحضنا رسالا يف عويساو قيرطلا يف ًاموي سشع انثا

 34 يم ةزكمتم ف ةلصأتم يهو مامالا تاياقو ءاعنص تلح دف .ةديقعلا

 مهتيفلا ولف « هنوؤُس يفو هلاجر يف يل يأر الو نميلا تئج يفا ديب
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 برعلا ك ولم

 اهيا عمستس ام ريغ مامالا عم يثيدح ناكل نييقا رعلاك وا نييرصملاك

 . زيزعلا ءىراقلا

 .نم مهو « سرادملا نم مها مامالا رظن يف يه ةلأسم كانهو

 « تازايتمالاو ديدحلا ككس نم مهاو « زاجملا كلم عم ةدهاعملا

 «تماد ام ًانئمطم ًاديعس مامالا مانيال ! ةديدطلا.ةديدهطل ا ةلأسم ي

 نميلا ةيضق يهو . زياكنالاو يسيردالا دبي يف « ءاعنص ءائيم يهد
 مويلا ىريكلا ةيسايسلا

 حا لخد امدنع اميظع انرورس ناك م ءىراقلا اها لست ال

 مامالا ءاج ةفيرشلا ةرضحلا مودقب انريشيي عباسلا موملا يف باجحلا

 . هدابع بولق نم كوكتشلا ليرم للدلاو « الزلم يف انروزي

 وه . قاورلا ىف سرحلا نم هقفار نم لظو فيسلا لمحي لخد

 ريغ ةداسلا دحا نع هزيع أم سمل و نسلا جمس نم ةمنطق باش سيلب

 فارشا لثم نميلا تاداسو . ةيوطلا اهتباؤذو ًاذولال الكش ةمامعلا

 انا انرداب . لاعنلا الةيذحالاو ةيرجالا الاغ نوسلب هراجتو زاحملا

 سلجن نا رهأف هءارو انلخدو « مظعلا رئازلا لبقتسن بابلا ىلا قيفرلاو
 . هيدي نيب هقيسو 2 يسرك ىلع يهاما وه سلجو ناويدلا ىلع

 .ةلباقملا دعب ًاوت هتصالخ ترك دقو ىتموي نم هلقئاف ثيدحلا امأ
 ءىراقلا نقيثيل . نآلا اهيلع لكتأ الو ذئنآ ةركاذلا ىلع تلكتا امن
 . ةيا ندا قدص

 . برعلا نم « 2 انا لب « مامالا ةرضح اب ينجاب تسل :
 ىنصق نرا . يلا اورظنا . . علثم سرفتلا دمحي 0م د الو
 « سبلتلا نم ائيش و متتنظ وا “ عيري ام مبأد اذاف . يبحو يف اهلك

 . تمتأ ثيح نم ًادغ هوعاو تككساف ينور
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 - مضا

 يحي مامالا

 داعاو « لاغشالا ريثك نم هيدل امب رخأتلا نع هترضح رذتعاف
 له - نورئازلا لخد امدنع ىلوالا ةباقملا يف اهدنع انفقو يتلا ةماكلا

 هتبثتو ةيبرعلا ةيئطولا هبجوت ام ريغ : تلقف ؟ طويضم مالك مك دنع
 مالكلاب ضيفا نا لبق نككلو . للا ءاش نا كعمسن ال ةدهاشملا

 ؛ اكريما عم الو « زيلكتالا عم ةتبلأ يل ةقالع ال نا يالوم دك وا

 ىه ةركفل وسر « ىسفن بودنم انا .نيسح كلملا ممر لثما تسلو

 شبجلا يف م زالم ةفصب يقيف ر وبف نيطنطسق اما ٠ يتينط وو يماع تند

 نم ضرغلا نع ىلوالا ةلباقملا يف هتلقام تدعا انهو . يزاحجحلا

 ينوقدعاس اذاف . رفسلا يف تطخ راصتخالاب هذه : تلف مث < تحايس

 يف نالا ىتح دحا كس ام . مكتحلصم يالوم اب نوززعت اهقرقحت يف

 ةحراصملالك هحراصا اناو يالوم نظا الو . مهل يصالخاو برعلل يبح
 . لوقا ام يف كشي

 ءيش هرماخم ال لابلا نئمطم هنا انل دك او راذتعالا هترضح داعاف

 . دصقلا تبب تكأالا ينعمسأو : لاق م . اندصف نسح يف بيرلا نم

 اودقعت نا ناثلاو زيلكتالاو اوقفتت نا لوالا . ناب امه : تلقف

 دالبلا | وحتفت نا يالوم اب مكل يغبذي ٠ زاحألا كلم عم ةدهاعم

 يجراخلا ملاعلاب لصتي ال ناك اذا محني ال نميلا نال .حايسللو ةراحتلل

 نا نود ةيدو ةيراجت ةدهاعم زيلكتالا عم متدقع ولف . ًاثيدح ًالاصتا

 اهف مكلل نوكي « مكتدايس ءيشب ديقت وا ءيشب نميلا لالقتسا سمت

 كلم عم ةدهاعم متدقع كناب زيلكتالا ملع اذاو . ىربكتلا ةدئافلا
 « ةك رتشاا (هطاصمو نردلبلا نوؤش زيزعتل متدحتا مكناو زاجحلا

 يالوم اب نظا يلا . اهدقع ف ةيغر عم ةدهامملا دوب ُْق نوحماستي

 . عيضرتةقيرطولع ةديدحلا لكشم لح يف دعاسي زاجحلاو مكداحتا نا
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 برعلا كولم

 داعت « ةيعيبطلاو ةيضيراتلا ءاعنص ءانمم يهو ؛ ةديدخلا نا دقتعأ لب
 مكتضوافم ْف اورمتسا . ةساسسلاب فيسلا نع ممضعتِسا اذا كيلا

 الو . نيسح كسلا عمم فئاحتلا وا ةدهاعملا اودقعاو زيلكنالاو

 سسا نم يهو « ةراجتا مكدالب متحتف اذا هنا يالوم ىلع ىفخي
 مكلالقتسا ىلع اهب ن وظفاحت ةوق مكل ن وكي نا يغيشيف « نآرمعلا
 ماسلاو نمالا ىلع مكيظفاح « ةماتلا مكتتدايس ىلع لب ' متيم وقو
 حت وق اهنف ىشالتت « تماد اذاف « مويلا مكتلزع اماو . دالبلا يف
 ىفو ةمئادلا بورحلا يف مكلاجر ةامحو ما نولذمت مكلا
 ةوف مولا مك دنع نأ . برملا نم 02 يه يف ةسدر 1 تا دتسلا

 « دربلا أ-ممقت باث ىلا جاتحت ةمالاف ىفكي ال 3 يالوم ام ةحاسم

 الو . ءاقشلاو رقفلا اهبقت ةراحت ىلاو « ضرحلاو لبجلا اهيقي ملعت ىلاو
 قرششلا نيب برح ىلا نوعدي نم تسل . معلابو ملسلاب الا كلذ لانت
 قئالعلا نسحتت نا ىلاهآو يأ دايم نم لب اه نورمشماسدو برغلاو

 الدلتا لقدم ةيبرعلا دالمل | نوكت نا يهتسأ يفاو . اق رفلا نب

 سن اسد نم + لع راغا 37 يالوم اي لبجلا نم اهسلع راغا ىنكلو : ًامات

 4 انداحا ُق لإ نينثالا نم صاختشلا ىلا ليبسلا امو . ةيسنجالا ةسا مسا

 الو يس لك ةدايسي حدقي ال ًاداحتا امارماو برعلا كولم داحتا يف
 | متل ف 8 بو راعاب مسفتا مث ممضا ' 8 يخراثلا مهالقتساب فد

 و قب رط ؛ ىرحخا ةقد رط أودر 2 نا 8 ناح اهفأ . بورخلاب

 9 فأ اد: لاو مهافتلاو

 الا ناك

 ف ةماستعا نيح ىلا اح

 نم ًامسلمم هسأر راسو 4 لوقا ا يخصني قرطم وهو ماه

 اذه ىنع تفقو املو . ناسحتسا اهببفو شهد +
 فيلل ىسردالا نككلو . ط ويضم كيمالك : لاقر هسأر عفر دحلا
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 يحي مامالا

 انئيد وهو . اهب انيراحيو حالسلاو لاملا مهنم ذخأي ؛ انودعو زيلكتالا

 . زجاحلا عئاملا زاحملا نيبو

 نيب ًاودع فيعضلا فقي ال . نودحتت امدنع لا مضني وه -

 ٠ بايوف

 . هنودعاسي زيلكنالا نكلو

 اذا ف.عضلا ةدعا سم ىلع نورمتسي ال يالوم اي زيلكتالا

 ةيناملا ةفلاحما متت هيف دح ىلا هيلا موعدا ردح ىلا همصخ ىوقتسا

 دقع ف نوعسيو اهنولدعد وا مهتسايس نو ريغي كاذذا مهف ' ةيزاحملا

 داحتا يف ىرتاب دررض ياو .مكلك عم ةراّو ةقادص ةدهاعم

 ؟ايناطيرب نيدو اهتمي ةيراجت ةيدو ةدهاعم دقع يف و« ريسعو نحملاو زاجحلا

 يسيردالا موقيدص زياكتالا يضرتسيو كيلا كاذ ذا داعتف ةدردحلا اما

 مويلا هدالب نال . لابجلا يف اةرش وا ًالامُث هدودح عيسوت هيف ام
 هدنعو ىرخا ةلكسا ىلا جاتحي ال وبف . ةددعتم لكاسا الا يه نا

 دالبو ةمص# ضرا ىلا جاتحي لب «فيلصلاو نازيجاو يددمو ةّيحاللا

 كاذ ذا لبس مكداحتا مت اذا . لكاسالا ريمعت ىلع دعاست ةيلخادلا يف
 . ةثالثلا راطقالا نيب دودملا ديدحت

 .مهتسايس نع مغرلاب زيلكنالا يداعن ال نحن . يهان :مامالا لاقف

 رمشت مل نكلو مهض وافي نأ .:ردعب يس رعلا املمكو ىلا اندهع دقو

 . نورباص نحنو نوفوسيو نولطامي م . نآلا ىتح تاضوافملا

 1 اهب اوماعو زاححلا نيبو مدبب ةدهاعسملا تدقع اذا نوف وس الا

 [رطاخم لاقف « مالكلال زفحتي وهو نيطنطسقلا ربص دفن دق ناكو

 برضن كاذ ذا نحنف اويااذاو . مكيلا ةديدخلا نودمد لب : مامالا

 ةديدلطلا نوذخأتف بوذا نم هنوبرضت متناو «لامشلا نم يسيددالا
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 برعلا كوام

 . ةفلاحملا ىلا مضتي نا رطضيف هنومغرتو اهرك هنم

 قباسلايريذحتو يتداشا نع مغرلاب دحلا اذه دنع نيطئطسقلا فقي ل

 داس ةلبرح ةيبطخ بط عرشف « بورجملا صاخلا هعوضوم َْق نعمأ لب

 ملسلاءانب ىلع اهنم تفخعف 0 تارئاطلا ريدهو ثيدحلا حالسلا لياص اهف

 هيلع دن دعب تدعاو ؛« هدوبتو قيفرلا ةحش نم ترثأت دقو .هشا ىذلا

 وأ برح لوسر ال ملس لوسر يل وهو . ىّتْس فقاوم يف هتلق املاط ام

 ةدحولاب ال « نيدمتلاو ملعلاب ارشبم اهتئح دقو . ةيبرعلا دالبلا يف ةدوث

 رختش ًايصعت ززعاو احلسم البح رصنال تح ام . ال

 سرادملا يغين اننكلو « معن « لالقتسالاو ةيرلا يغبن . هتيشحوب

 ف وسامللا 5 و ةشسعملا ُْق ةفاظنلا يغش و «تاءقشتسملاو ةعامطلا و ضيا

 | نكسملا

 ام . ةانالا ليوط « ةركتفلا بقاث رظنلا ديعب مامالا ةرضح نأ

 ىلع فجرت انعد ندع ىوششل ب مهححبت و هشدج ءارما حامص نم ناك

 دقو .ةفاصطاو ةدؤدلا ةداح ْق راسل ووش ِإ مايا 8 رسسعل اهذخأ:ف ندع

 ' اهلك ةيبرطاهتادادعتسا نم مغرلاب ديك ملسلا ىلا هنق ليك تسسحا

 «تادعلا هقيقحتل دعيو« ارهاب ايسايس أماح ملحي حامط تلق إم هنا ىلع

 ال فيك « هماع طيح ىف (كعو « هاس يف كس الو ادق رم ندعل
 ملعي وه انا . هدادحا جات يف ةردو ؛« هدالب ةنيز يضاملا ف تناك دقو

 ةيقرشلا ممهالل م نطظا م ىلع ملعب ال هتكلو )2 تايقعلا نم هضرتعا م

 نم تحيصا دقو ؛“ ةمل الاو ةيراحتلا حلاصملا نم موملا ندع ُْف ةيبرغلاو

 : ءاماعلا ةداسلا دحا تلأس . برغلاو قرشلا نيب لاصتالا زك ارم مها
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 باجاف . اهوّمذا اذا مهولماعت فيكف « بناجالا نم ريثك ندع يف
 وهو « مامالا ةرضح نكلو ! ةيزجلا دووملا لثم نوعفدي « هتداس

 شما ءارماو د اسلا مالك عمو ) ب احرلا عمس ولا ب انا عسفر رأا

 . سانلا يواكش عمسبا ةحاسلا ىلا جرخيو

 انل نذأف « رسالا وكشت ةتماصلا سفنلا عمس « نئن انعمس هنأكو

 هذهل ًانامحا ليخلا لسرب ناكو « هزنتلاو فاوطتلاب ةسلطا كلت ماتخ يف

 انررس لو انك ناو 6 اننا كمر . ءاشي ثمح دونما صضعب انقفاريف ةياغلا

 ةراشآ وا ةملك نود مايآ ةعضب دعب اندع « يمامالا فطعتلا اذهب

 « للا ينعاس « ينظ ناك دقو . نوئظلاو ملْوملا بيرلا ىلا هترضح نم

 نم هانزرحا ام اندقفاو«ةيبراهتيطخب رمالا انيلع دسفا نيطنطسقلا نا

 « لاحلا كلت يف نمنو « قيفرلا نا ةلب نيطلا يف داز اممو . مامالا ةقث

 اهئاظمو اهقمس مده يو غد د رشلا ةرضحلا حدم ف دئاصقلا مظني عر 7 |

 عزجلا م سأ قايرت نع ةنيدملا يف ثحبا انا .تحرف . علا اهروصقو

 ْ ١ 1 طونقلاو

 لاقي قالاو تناك لوالا ةرشعلا مايالا يف ءاعنص ف انتامح نا

 :ماثلا ءافشلا فشن مو . تاريصق هقن تارتخ ابللختي ىها نم راوداك

 هللدملا وابيف تناكةلاسر لمح ةداسلا نم ديس ةلمل تاذ انراز نا دعب الا

 ناويدلا ىلع سادمو ي داح هم دقتل ديلا 5 ةرضح لخد . بوركلا ةقاخ

 ةنامس الالالجو5 ةرهاقلا ءأم قوق يذلا ءا ءاعنص لامها 20 نيةمفر 1| نيب

 ف نمسلا باون نم 8 ان ناك هنا ائقرعف نائع ينب :ةصاع ىلا لتخل /

 مسيو ة.سامسلا جيلاعي ةدم اسف ماقأ يلا رصم ىلا 3 . ناث وعبملا سل

 هذه دعبو . أريسأ اهيف ناك هنا انفرعف سدور ةريزج ىلا مث 5

 يع ةماعلا عف عفر 2 ًافيرعتو ًادببمت اهرامحاب نيحتأس ل فحن ا يلا 5 ةحا مديل
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 برملا كوام

 اطخ ىلب 4 ةفيرشلا ةرضخحلا نم ةلاسر اهتايط ىدحأ ْنَم جرخأو هسأر

 طخلا مامألا طخ دقو . ةدهاعملا ناشي تاضوافملا يف اهدمتعمو انبلا

 اهنم رطسا ةعضب يا « ةصاخلا هتقيرط ىلع « يفاوجرألا ربخلاب ؛ هدسب

 اما( 37 رجالا ريخلاب همتخو « لالهاك نآملاب طيحت شماهلا ىلع ةيقملاو انتم
 . هكابف دائعالا طخ صن

 نيدلا ديم ىبحي
 نينمؤملا ريمأ ) مدخلا ةروص 0

 نيملاعلا بر هللأ ىلع لك وتلا

 لك . هللا ةسرح يسيكلا ىيحي نبا دمحا مالسالا يفص وئصلا
 ي ولع دي ديسلا عمم مث رصأن في رثشلا نابو اننمب تاعجا رملا

 ه-ةيفرو ىناحي رلا نيما ذاتسالا لصو كقو ٠ مكعالطاب (9) فاقسلا

 مالك رهاظ نم ان رهظو زاحطا كلم باتك امهعمو نيطنطسف

 ةلاضلاو د وصقملا ةسغبلا 4م دارملاو مالككلا زاختا هدارا داتسالا

 لماكتلاهجولا ىلع ةلئسملا ررقتل امبعم مالكلا مكنم نكيلف . ةدوشنلا
 . كلذ يف انل ةناعا ةيجراخلاو ةيقاذلا اهمزاول عم ”ءاهتناو ءادتبا
 اوضرعاو' 3 دما لك نع عسا نم امركم مالككلا نكملو

 مالسلاو امهملا لوخدلاب مكل نذالاب بجاحلا انمعا دقو . هيلع اذه

 | . مكيلع

 ١١1٠ ممسولا نابعس ١8 يف
 .٠ ملسلا مانأ ف دوسأ برخلا مايا يف را مامالا طخ ١)

 85 ةدهاملا سصوصخعإ مامألاو كلاملا نيب تاضرافملا يف انامدقت نانثالاو 6
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 تسل 5 5 ل 0

 00 ا ل لا تل



 ني

 يدعإ مامالا

 بام | ف باحملا نأ انقماو « نوروسأم اننا ببرلك طالا لازا

 ناك . مامالا نم ةءارب الماح ناك نم الا املا لوخدلاب نونذأي ال

 تاداس نم وهو « ماعنالا اذهب يظح نم لوا يسيكلا دمحا دسلا

 لطب ةلزعلا روس ف تاوك تف ْف نيغارلا نيلهاستملا ني رينتسملا نمبلا

 اهحان را هسفنب ض رعي نا نود ةيندملا ءاوه قةنتسمف ماعلا ىلع نمملا اهنم

 ةك رحلا ءياطب © ميسو مسح دمحا دمسلاو . ةرغملا اهيراجو ةديدشلا

 نتفلا يف نيع هلو . ةراشالا فيطل « ةمكلا حبصف ؛ لظلا فيفخ

 هريخ اسبيف ىتلا قئاقلا فشك يف ناننعور « ظاحللا ةبقاث ةيسايسلا

 . اهأري نا يبتشي الو اهارب ال وبف اهاوس اما. مامالا ريخو

 يف هاياو انتاض وافم تناكو « نايعش رخا يف دمحا ديسلا انءاج

 0: هيرابث نا كلذ 3 انكمت امو « انئامح ماظن هلحا نم انريغق تاضمهر
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 3 « تاقلا تقو م « نما اب روطفلا تقو اذه ءاطبالاو مونلا

 .كاسمالاعفدمو روحسلا عف دم ناعف دملا نيبوا ليالا فص لع انتمحسف

 ناكو ناقربزلا و س.شلا نيب هدنعقرف ال4 نامزلا ديسيسيكلا ديسلاو

 اذاو ةدهامملا نم ًادحاو ًادنب أرقي مث“ عادصلل ءاود نع ًالوا لأسيف

 «راطفالا مفدمب ةرشيم لوبطلاكاذ ذا قدتف « نيدنب أرقي هسفنىلع راح

 ددعتت نا دعب الا لد دعي هارث الو 2 هضورف ىلا ًاعرسم ديسلا )َ صونمف

 ٠ حلا يم وتم ىلا يفاوقلا نيطئطسق نم اهبفو«لئاسرلاو لسر لاهيلا امم

 : ىلي ام ىلع يتار ك ذم عجارا ان او ترثع دق لجا

 0 تمبفا مح الطصا يف اهائفمو )5 (



 - يبرملا كولم

 مميركلا ناضمد 1١ يف
 .تقات املطل . ةدقار تناك رعشلا ىلا ةمبن نيطنطسقلا يف جيه دقل

 ىف للملا ناونعلا كاذ نم ينصخت ءيش ىلا نيعلا تقوشتو سفنلا
 «ًاعم ءاحملا فو مظنلا ْف تأأدب ينكلو , انالف حدي لاقو : نيواودلا

 ىحي نب دصحا ديسلا يقيدصو يديس وحمهأ ءاعئص يف اناو تلقف
 امالا انالوم ناك را دحأو « ماركلا تاداسلا ةودق« يسيكلا

 .يسيكلا نم لطمو ءطب ىلع تربص
 سيلا اذل ليطملا موصلا وه تلقو

 يتاابج وكشي ماق ينظ نكلو

 سدللا نم دوعولا يف امع فشكمو

 اذ فيك و : لاقف . ًالبم : هل تلقف
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 سيدلا نم .هيف ءيش ال هبون رخو



 يح مامالا

 ووصنملا ميلا

 -دويزلا -نويكيلوثاكلاو نويتناتستوربلا - قالخالا يف نيدلا ريثأت
  روصنملا مهنا  مامالا مسر - ةيبرعلا ةفايضلا - دويزلا ماما
 - ميلا باتك 3 ةرادالا نسح -- لمعلا ْق هتامث - ميما ِق ماهالا

 ب تاقلا وده ف نيطنطسق ةديصق  رعاشلا مامالا ب نويئاصخالا

 . تاقلا حده يف مامالا ةديصق ب ءاعلص ف ءارعشلا جايه

 اذ ًاءرما ىقلتل كناف . لوقعلا ينو قالخالا يف ًاريثأت نيدلل نا

 قلخلاو سفنلا ريبك « لقعلاو قوذلا ملس « داقن رظنو « داقو ركف

 هاقلتف . هبهذمو هنيدب اهنم ةقالع هل ناك ام الا هلاوقاو هلامعا لك يف

 راذعالاب هطاع ناو قوذلا مقس « هب نض ناو ركفلا فيخس كاذذا

 سانلاب ةقثلا ليلق « داهتجالا يف قرغا ناو لقعلا مقع « مالكلا ولحو
 . هللاب هناعا مظع ناو

 عسوأو ةديقع ملسا لامجالا هجوب مهناف . الثم نييتناتستوربلا ذخ

 بهاذم ةمللا اةستوربلا ف نكلو 5 نيمكسمل وثاكلا نم تايلقعلا ف ةيرح

 بحنأ الف . رورسلاو برطلا فافآ ديرو ةامحلا هداج أاهدنع قضت

 اذا اهسيسق قاطي اماقو « اهلاع سلجم يف بغرب الو « اهبقت كلذل

 تاداد ف دورسلاو وهلا راونا نوئفطي ال ) هرديقو لقعلا ىلع اوقض

 .ةاسحلا
 مهماما فتراو 8 العو ةلسقع تناتستوربلا صعب لثم دودزلا نا

 سيسقلا كاذب نركذمل ةسسهدملا هماكحاو ىنيدلا هكولس ف ربك الا

 (١؟) ١ برمعلا كرلم ش

 ا/ا/ ١



 برعلا كولم

 مغلاو « ىعسيف « هيبكنم ىلع ملاعلاو هيج يف ليجنالا لمح يذلا مرتحلا
 فاتخم مامالا نا الا . سانلا يف برلا ةملك رشن يف < هيبجاح قوف ميخع
 كنظ اذا كيلعن زم الو ةسنا وااو ةفاصضلا نس يب رع قرش هلأ ف هنع

 . كيدي ند ارشبم فقي الو 6 "6 لالض ف

 يف ىسحن مامالا نم ملعأ وه نم برعلا كولم يف دحت ال كنا
 رزغاو ًاداهتجا ربكا وه نم الو « ةغللاو هقفلاو نيدلا * ةئالثلا لوصالا
 نرولازب ال نيذلا ءاملعلا هتاداس ضعب نم ًارظن عسوا وهو . هنم ةدام
 ضعب ىفقف بدالاو رعشلا يف قوذ هلد ضرالا ةيحطس نودقتعي

 ئ دق . اعيج برعلا ماك يف ديحولا رعاشلا وه لب : ةعلاطملا يف هتاقوا
 أ ةيمالسالا ةدحولا ىلا هسبنف وعدي ىتلا ةروهشملا هتديصق ىلا ترشا
 . ًاضيا هرعس قيقد نم ءيش ىلع ءىراقلا علطيس و

 ة بهذملا يرحلاب وا نيدلا ريثأت يف هتلق ام تبثم نآلا ينكلو
 هماركا عوضوم تنك ناو « نذا مامالا ةرضح يل ح.سبل ناسنالا
 نكا 006 مار كالاو ةفامضلا يف ّاصقن دعي ام ىلا ةراشالاب « هتفايضو

 ب رعلا نم يسفن بسولأ يفنا الول ةماكب عوضوم ا اذه سأل

 نم برعلا ديلاقت فيرش ىلعو هيلع راغاف « ناطحق ىلا هلثم بستناو
 نم ةدعاقب لخم لبف . لاوحالا هذه لثم يف ًانيدو ًاسنج ءابرغلا داقتنا
 سل وأ 9؟ةدحاو ةرم ولو يبنجالا هفصض لكحآ اذا ةيديزلا دعاوق

 ذات ًاملاع فضلا ناك اذاو ؟ اندنع ةفايضلا طورش نم « حلملاو زبخلا ١
 ةرضح مده. لبف ةيدقلا تاطوطخلا ًاصوصخو « بتكلا ةعلاطم هل
 9 اهنم هدنع ام ضعب ىلع هعلطا اذا نيدلا ناكرا نم انكر مامالا

 يي

 دوثلا ريوصتب نذأب م ظ ىبأيف همر ذخأب فيضلا لا هنذأتسا اذا اما

 نيب قفوي نا عيطتسي داب ةحالا يف هعاب لوط ىلع هنظا الف 6 دولز مثو
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 يحي مامالا

 نم هافسأاو حصت ملف حابا ام يف ححنت مل ريوصتلا 21 نا ىلع . نيرمالا

 تهرك ينال ًارصم عنم ام يف تنك دقو . ةدحاو ةروص شيلا روص

 ىركذلا ريغ ةفيرشلا مامالا ةعلط نم يدل سلو ءاعنص نم دوعا نا

 ةصرفلا تمئتغاو « ريودتلا نف نم يدنع م لدلقلاب تنعجساف . لامخلا و

 امدنع تءعسرو هبحو تسردف لغتشي وه ناكو هناودد يف اذك هليل تاذ

 ةدامشب اقداص هارت يذلا مسرلا ناكف « هنم تظفح ام لزنملا ىلا تدع

 مامالا فرع نم

 « مالكلا لحم ًايلاغ هيف مسرلا لحن نمز يف اننا . يالوم اي وفعلا

 اوناك نيسرغ سانلا نا نع الضف . لوالا ماقملا قش لاوحا يف هلو

 كلذ اومرح اذاف . سائلا رابك ةدهاشم يف نويغرب نييقرُس وإ

 بتكلا يف مهتيؤر © نيروصملاو نيماسرلا لضفب 2« نومرح الق

 . تالخملاو

 بجاويف رصقيل برعلا كولم نم ريبك ةدهاشع فرشتي ًابتاك ناو

 مامالا ناويدو . هناويد يف هفصي ال ناك اذا « ًامسرو ةهك « ريوصتلا

 لب هباتك دحأكم موي لك هيف لغتشي وهو « روصنملا محلا ١ ىمسي

 كلملا شارف دوسالا شارفلا ىلع سلاج وه اه « هباتك عسيمج نم رثكا

 هسأر ىلعو « تاقلا نم ( ةغضم ع« ةنيزت » همف يف « ةرادالا شارفو

 هتدربو هفسس عزن دقو « ءارفص طويخ هللختت دوسا اهحيست ةقرع

 « لمعلل ًادرحت « هوكاسلا » و ةعبقلا نيسرغلا دحا عزتي [م هتمامسو

 يلي هتدضنم ىلا سلاج وهو هلامعا لك يف زوفي ريبك يريما هب يفأك

 1 ,ء هريس بتاك ىلع

 طاشنو تابثب لماعلا يبرعلا كلملا وه ىبحي مامالا نا ؛ لجا

 ال <« ضرالا نم بيرق « طبسي هناويد « هئالمز يف اهدجت امق ةراداو
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 مالفاو ىقروو ةريغص ةدضنم هماماو ًاعبرتم سلحي « هيف عفرت الو ةعفر
 نيعىلاو «ىرمعلا هللا دنع ىداقلا لوالا هيتاك هئيع'ىلا ساو 3 ربحو

 مهباكد ىلع مهديأو 2 مهديأ ىقوف مهسوؤر ياتكلا نم .ةيالث يفاقلا

 ءارجلاةربحلاو يمامالا متا امهدحا ديب « ماهالا ماما ناسلاج نايدنج

 .٠ ريكالا هدمسل أهم دقي ًاقاروا اشم بخش تاقثلا

 ءىجيف ءاسم ةئماثلا ةعاسلا الثم ناضمر ربشس يف ناويدلا ملفي
 ىفاقلا ماها ابعضي و 34 هريرأقتو لئاسرو هضئا رعب 4 مويلا دب ركب يدنج

 تافاقل اهلك ىهو « هتايضف اهضفيف « اهريدمو لامعالا عزوم هللادبع
 أده رمأيو 6 ةدحاو ةدحاو اهأرقيو ) ةريمك و ةريغص ريك اوسلاك

 مدقي مث ءمامالا نود همف تسلا عيطتسي ام ىلع باوجلاب كاذ وا بتاكلا

 ىلع علطي وهو « اهنأس يف بحي امم رمأيف يمامالا رظنلا بجوتسي ام هل
 03 مالس ةماكب وا 3 ًاتاثا م فرخ هيلع قلعيو ناويدلا يف بتكي ام

 0 هلمربو همكخ.ؤ مَا رومأم ىلا كاذ دا هعقدب و 2 هطخ هخرؤب الاغو

 . اهبحاص مسا اهيلع بتكيو ةفافل هفلي نم ىلا مث
 هن واخ ديةداسلا ضعبل عاد حوتفم روصنملا محلا واىمامالا ناويدلا

 دسحولا لجرلا اها « نوتكسو نوساحيو نوماسيف ناذئتسا نود
 عمست انك ام اريثك و «بابلا يف بجاملا وهف حايصلاو مالكلا هل حابملا
 اذ لوغشم مامالا كل تلق كديكل عجمولا هبح و ىر الو هن وص

 لظ كحورب البلا . ٠٠ ملا ثحت كلياوح ٠.٠ ىهان 2 ىهان و+# نيملا

 هلرد أو ...تكسا كيمعي صريلا « يدوه اب تكسا ... كناكم
 - رظتنمل - يدس اي يزارحلا نسح ٠ يسأر ىلع. ٠ يبسنآ اي قدنبلا

 ٠م1١



 - مت

 يع مامالا

 ُّ مدني ...لماعلا نأ لوقب  رظتنما نيا اذ رفسلا ىبتشي وه

 امس ٠١ مهب ناعدس و مريثتسي نوس ”اهخا 0 مامالا دن كددعو

 م اسور 2 رئاشعل | نو ماعلا لوالا مدقملا يسبكلا دمحا ديسلا

 سعءبمل ةرماع 04 ةني رد 0 4 يف و مامالا نم برتقا لق 4 مهنايغطو

 « لكرادمغ رصق « رصقلا ريما ةرابز دمج دمسلا اذهو . هنذا يف ةملك

 ةقوصلم ناعارذ هلوط ًءاعدتسا علاطي 2 هف نحسلاو ةكسلا ريدهو

 يف رظنلا كيعي شوطرخلا وبا ( يجرج » اذهو . ضعبب اهضعي هقاروا

 شارف مام ادح كف ءاعزص يف اهعنص عيطتس الو اهبممر لبان موسر

 هيمحتمف 9 هلله نم انمزاي و - . هيف نم حوفت را ةحتارو كاملا

 9 نراملا عفدملا امه نمو - . نافلا ؟ هذه نمو - فلا : مامالا

 :للايعار ىلا يعفديو هديب بلطلا مامالا بتكي مث . طقف ةئيسمخ

 . هلمربو همثخو

 الو دحأ ىلا رظند الف سأرلا ى 2 لخدي م الس الا خيش اذوهو

 باقي ًاطوطخ اباتك ذخأبو ةيوازلا ف 5 أويتيف « هيلا رظني دحا

 2« اذهو . ًاردان الا ةمكي فطاتب وا يأرب عربتي الف ©« هتاحفص ىف

 ءاح 6« فأ رخلتلا م كلسأا ةرئاد يف نيفظ وم ا دحأ « للدللا فصختنا دق

 اهعلاطي فت”را كعد اهم دقدو هللا دمع ى خاقلا اهضقمف هككلس راك نم ةمزرب

 تيأث ماه هالاو ل الا تم م دعي 1 ىلا لمعلا رمكست انكم . مامالل

 مقا عضيف ناد ىلا ناح نم ةهمنه فن هنأ الإ )6 كرحتب ا سلاج همؤ

 ظاتنو ءاملا نس ةعرج برش وأ هديب تاقلا نم ًانصغ لوانتيو ًابناج

 . هلل دخلاو : أفتاه

 م لويطلا قادت لدللا فصتنو دعب ةيناثلاو ةدداولا ةعارلا نب
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 برعلا كولم

 روج رخو رخآلا دعب ًادحاو باتكللا ضينيف روحسلا عفدم قلطي
 لمعلا ىلع نارباثيف لوالا ةيتاكو مامالا اما . ناذئتسا نود نيللستم

 دغلا ىلا لجؤي ال نا هئثدايم نم نال كلذ . اهدعب ةيناثلا ةعاسلا ىتح

 ىلا لجؤي ال نا ناويدلا نيتاوق نم لب . هموي يف هزاخنا عيطتسي ام

 يف هيلا عفري ام لك يف رظني نأ بجيف « مويلا روما نم ءيش دقلا
 يف ابل اغ نيريخالا لوالا هيتاكو مامالا ىرت كلذل . دحاولا مويلا

 . ناوددلا نم جورخلا

 «ةمامالا مومهو كاملا لاغشا نم امتاد هيف وه ام ىلع « ىبحي مامالاو

 ةدمصق مظن دق «2 لحأ : رعشلا مظني نا ناضمر يف ىتح عيطتس

 موي تاذ يحوأ ام كلذ ىلا يمادلا ناكو « تاقلا نع اميف عفادي
 ؛ نيطئطسق اي : تلق .نيطنطسق قيفرلا ىلا زوملا ةرحّس تحن يطاسوب

 «دحا احن اف « ميرابتو حيدم اهلكو « كدناصق رم ءاعنص تعيفط دق

 اذاملذ . ةءلسعلا كيفاوق نم <« ناضمر عفدم الو ةيفاسلا دلو الو ىتح

 ىلا قاتشم ىلا ؟ نادنسلاب ةراثيقلا لديشستو « نانطاو ةمغنلا ريغت ال

 كنا : تلقف ؟ كوحهأ نا ديرتأ : قيفرلا باجاف . كنم وحه ةديصق

 : الذتيم مامالا كحدم لثم يابا كوجه حبصا دقو موي لك لعفت
 برا يبتْسا : تلقف ؟ هفويض نحنو مامالا وحمأ نا ديرتأ : لاقف
 كلت يف .قحتسي ام كاذ ذا ردا لو مها ”سهأ . ايجاه كعمعسا

 : لوقي ةزوجلا يف ”اتوص تعمس ينكلو . ليضفتلاو صيصختلا دالبلا

 . تاقلا اممف وجهي ةديصق مظنيل
 ساجو « ةراكيسلاو ملقلا ىلا ردابو لاخلا يف رعاشلا ممعزلا صونف

 .ناويدلا ىلا ءايثو هنمو « ناو رذاشلا لوح ىشمتي ماق مث ؛ نات-دلا يف
 ةديصقلا و ماق «٠ بهتلملا هنييجح نم بمصتي قرعلاو ةب وازلايف ةعاس دعبو

 م١
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 ىحن مامالا

 : هتداع ىلع ف اهبرح 5 ينم ركب هدد

 : لوقي اك ب امحصلا ِب احع هسق ت اولا
 بائذلا اهتدراط نا امل ةاشلا هب ترد

 باعللا اهنم لاسو

 نم أش يعارلا عاضا . نميلا يف اموورب يتلا ةصقلا صق نا ىلا

 . اهم يف تاقلا قروو ةرخص ءيف يف ةمان اهآرف اهنع ثحبي حارف همنغ

 :هبذعتماف اهلثم هب رخف

 بارحلا ىّلَت ىتح هلم عمجم ىسمأ و

 باوصلا ثب دا يو هلع ثدحمل  ىشم

 اوباطتساو هلم 0 م وفقاذو هو دصق

 اهن ورب يتلا لئاضفلا ددعبو نويلا ْق هلامعتسا ةيفيك فصن نا دعدو

 : نادنسلا قوف ةقرطملا عفريو ًايناج ةراثيقلا عضي هيف

 ؟باوج صخش دنع له ىنوئنا هءفذ ام

 بابسالا هد يدي يرابثتخاو هثدرح

 ال ام لعفت هيف رو

 بارخ باذعلاو زاخولا نم هف ردصلاو

 همم فعضي لسنلاو

 نك تاقلا ف عفت ال

 هنم سفنلا قهزتو

 ىتح لبزب نفملاو

 بايترا ىمالك يف ام

 ياذعلاو اقثلا هنف
 باصعالاو باقلاو

 باحس نويعلا ىشغي

 باوصلا اسعب هلم

 ام



 برملا كولم

 باص راودلابو اةطو لقشي ىعأرلاو

 بارطضالا لصافملا اذه دعي يرتعيو

 نم دشسأ هنال « نيطنطسقلا دئاصق يف هلم دب الو خيراتلا مث
 نرتفا دقو .همظأ يف مهعرسأو « هر افغش ءارعشلا نم تفرع

 ةيرضلا هيفو «ايعيبط ”انارتقا ةديصقلا هذه خيرات يف ةعانصلاب ىنعملا
 : ةسضاقلا

 باب لتقلل تاقلا ةابير تخرا قبي ىل ا

 م٠4. ةنس ناضمر ٠ يف

 ىلا ةدصقلا انمذر انثا يهف يحولا نانج نم ةيناثلا ةحفنلا اما
 ءارعسش نم دحا ناك اذا هيف لوقن باتكي ةعوفتم مامالا ةرضح

 ناكو . رعاشلا لحرب نا لبق عرسيلف عافدلاو ةضراعملا يغبن ءاعنص
 تدروف يفاوقلا ران هيف تمرضأ ءاوذالاو ريمح ةصاع يف عوبسأ

 هتديصقو ءارعشلا دحا ءاج دق ٠ لجأ . تاكلهملا امهنم تاقورجلا انيلع
 امو تاقلا مذيب نا رسات يذلا ريبكلا رعاشلا مد يهتسي هرحنج يف

 : تاكاكرلاو ةيرعشلا تاالذتيملا ريغب « ريك الا هيئذ اذوهو « ةمذ

 مايا ةعضب دعبو . لوخدلاب هل نذأي ملو سراملا ظحلا نسحل هفقواف
 ؛ موتخم فالغ يف باتك « هسفن مامالا نم ؛ روصنملا ميلا نم انءاج
 هطعو همظن نم ةدصق هف اذاذ هانضفف م ةيذاملا ةداعلا ريغ ىلع

 ةثامدلاو لزغلا نم تاقلا نع عافدلا لالخ ةديصقلا يفو فيرشلا

 « ًادجيو ةعفر مظانلا ديزي ام  يقيقملا رعاشلا حور كلت . عاضتالاو

 ىف فاوتلاو رذعلا لما امو ٠ ةاياحعاو "امج هب نايحععملا ل ردد ْ "لكلا
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 . نيطنطسق معزلا
 ةرثك عم « باتع الف ًاروصق متيأر امهمو ©« باوجلا هيشي ام ردص

 . لايلا ليلبتو لاغشالا

 ال ايازم تاقلل نا « ةديملا هايازع للا انعفن ؛ ةديصقلا ملطم يف لاق

 ٠ : طقف اهنم ًارشع رك ذيف بابسالا اهمصخي

 باهذ هنم فعضل ءالج  نويللف

 باذي 2 يدرمز مغنابص  روغثلو

 باضر باذملا هلل حيلم رغثب نسحأ

 .بابحالا هب ىمفشت ”املظ هاليحا اما

 باذجنلا طاشنتلاو حيرم سوفنللو

 بابتلا :هنم فاخمي ىتح ركفلا ذحشيو

 باتكح سلملا هل نم نع مونلا درطيو

 رثآنم لك نم هبرقيف مامالا يف ماعلا بيدالا ربظي اذه تيبلا 5

 : لاق نأ ىلا . ”اسيلح باتكلا

 بارس وبف نيطنطسق هلاق يذلا اما

 بارشلاو هلكا دحلا زواج نم سلأ

 بائتكا هيرتعيو (رسحخلا  ةضرع نوكي

 باعت ماركلا هب الام برثلاو لكالاو

 باحعلا ودبي هنئم فارسا بسعلا امئاو

 باوج انتم نيطنطسق ا! قفلللا اذه

 باقث ءايحلا نم هيلع كيلا يدي“

 امه



 بارت وهو ردلل أ زنح سل هنال
 بأ وت هيف راسلاف ىبح قفام رت_ساف

 بحتس ام عضاوتلاو ةفخلاو ةثامدلا نم ةريخالا تاسالا يف نا
 ماكلا رايك دحا يف هب فيكف . مهربك او ءارعشلا رغصا يف
 97 ءارمالاو

 لما



 ىحب مامالا

 ُد وبدلا و دويزلا

 تاولصلا .- ءوضولا ءاه - يسنرفلا دفولا - ةالصلا تيب انلزنم

 -يدتي دمحا سراحلا - ىراصالا ريزانخلا - نووادتاا - لصيلاو

 ديسلا -دوبيلا عاق-يدويريلاو مازح - ةداسلا لظ- يرجهلاو ديسلا

 نوءفدي - مهتداعسو دورملا لجا نم ابلكو - تايحاولا ددعي دمع

 لئاسر - دحاو لاملا بح يف يدورملاو يديزلا - نيضار ةيزجلا

 ةحارصلا -ةيلالا ريزو تاباسح - تافالغلا نولمعتسي ال - نميلا لها

 . يب رعلا بولسالاو يك رتلا بولسالا  زاحجيالار

 ىلا نومي نونمؤملا ناكو ! حالفلا ىلع اوره ! ةالصلا ىلع ويه

 يناتسيلاو يذعلاو مداخلاو ديسلاو سراطلاو بجاملا . نولدي يلزم

 ةينسبلا رددص :بورغلا ىلا قوريشلا نم هلبج ىلا ينغي يذلا ةيقاسلا دلوو

 ةكرب يف نوأضوتيف نيعشاخ نوئدجي مهلك اوناك « هتعرز اناو ناتسب

 ؛ امارحا وا ةدرب زوما ةرحس لظ ِق اف وح نوّس رفيو « ناورذاشلا

 ةالصو برغملا ةالصو رصعلا ةالصو ربظلا ةالصو رجفلا ةالص نولصيو

 تأرقامو .دويزلا ءالؤه لثم نولصي سانا تفرغ الو تنأر ام . ءاشعلا

 ةالص نانظا الو .دويزلا ءالؤه لثم نولصي اوناك سانا نع خييراتلا يف

 . دويزلا ءالؤه تاولص لثم روثنملا ءامضاك بهذتف رشب مف نم دعصت

 موي ءاعنص ىلا لصو يذلا يسن رفلا دفولا انتيب ءازا تيبلا يف ناك

 © ناورذاشلا نم دام مه ذخأبل ءيجي مدخلا دحا ناكو « كانه انك

 يف سالأ : تلقف . ىراصنلا ريزانخال : لاقف 9 ءاملا نا « ةرم هتلأسف

 مه:وقستأ : تلقف . برشلا ءاملا نوهتشي مه : لاقف ؟ لسغلل ءام موتي

 ريزانخ : لوقيو ةرجلا لمحت حارف  ناورذاشلا ءام نم « ءاملا اذه نم
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 برعلا كولم

 . هنم نسحا نوقحتسي ال ىراصن

 ناصغا تحت هتدرب شرفي مث ةكربلا يف اضوتيف يديزلا اذه ءيجيو

 عرضيو « نيملاعلا بد ... محرلا نمحرلا » بطاخم نا رساجتيو زوجلا
 ةكرب حتفيف موي لك يناتسبلا ءيجنو . « مقتسملا طارصلا » هيدببل هيلا
 ل « ةببط هضرا « لمبه ناتسب يف اههابم يرجتف اهغ رفمأ ناورذاشلا

 امدنع اعاد تنك . مسوبلاد ءامسوللاو لصبيلا نم ءيش الا اهف عرزب

 يوريل يفكي يذلا ريزغلا ءاملا ىلع فسآ هتالص يفو هلمعيف يناتسلا ىرأ
 ةضئافلا تاولصلاىلعو «لصبلا نم مث يرل الا مدختسي الو ًاعيسو القح
 . بصعتلاو ضغبلا هعرز لقح ريغ يديزلا ب بلق يف يورت ال ىتلا

 ؟ضغلاريغ كبلق يف سيلو ةالصلا نم ةدئافلا ام« يديزلا يا يا ٠
 يف دورملا ضغبو « ىراصنلا ريزانخلا ضغبو « نميلا يراخ ملاعلا ضفب
 ءامو كتاولص نا . مالسالا يف كناوخا عفاوشلا ضغبو ىتح « كدالب
 تنكو«تاقعو 2« تطشن ول تاكرب نينثالا يف ناو . ءاوس نا ورذاشلا
 ءام ىتست الو « روبلا ضرالا ين كدالب ءام كاذ ذا مضت الف . امرك
 عوشنلا ضرعءم ىف فيدحتلا تاماك كير عممست الو « سائلا كثوضو

 . لابتيالاو

 هتنهدف . بابتلاو مرو هقنع يفد نجا سراجلا موي تاذ يفءاح

 ويزانخلا ركشت نا بحي تلقف . ينرككشي داعويفشف نيترم دويلا ةغبصي
 مهازح : لاقف . ممدالب ْف عصا « مب ءارتخا ءاودلا اذه نال ىراصنلا

 لك ىرت هئيع - ءامسلا ىلا ةسأرو هدب عفدو  نيما اي هللاو . ًاريخ هللا

 نرولمح عيارو ثلاثو رخآ ءاج مث . سانلا لك عست هتمحرو ءيش
 ناب مهركذا مهجاعا ةرم لك تنك و . حرق وا حرج نم مالآلا يلا
 ةيودالا ارا ئذلا ىراصتلا ريزانلا كئلوا نم مث 6 هللا نم مهافش

 م١8



 ىجحي مامالا

 - برعلا لبجأ اب مدادجا نم بطلا اوماعت نا دمعي  تاردخملاو

 ينوؤاج دقو « اوناكو . ةيرشبلا مالالا اوففخيو ضارمالا اوليزيل

 ناسنالا :اببحاص لوقي يتلا ءاح.سلا ةذايدلا ىلا نيماسم نوعجري «ًادويز
 .هرك وا بحأ ناسنالا وخأ

 سراحلا هربتنا ناورذاشلا نم ءاملا ذخأيل نييسنرفلا مداخ داع املو

 ىلا كوكشا ناورذاشلا نم مهتيقس اذا هللاب هللاو . اصعلا هل زهو دمحا

 . هتاملك و دمحا اصعب يرورس ءاعنص يف ءيشب تررس ام . مامالا

 يفو ةيديزلا يف هناوخا ةيسفنو هتيسفن يف عيرسلا بالقث الا نهرب دقف

 ال ثاسنا لك بلق يف هللا ابعرز يتلا حالصلا ةرذب نا ىلع عاجوالا

 ابهيف كرحت ةلك وا لمح ىلا الا جاتحت الو « مهبولق يف ةبيط لازت

 اهدومحو ةرذبلا كلت داقر يف ةعبتلا اما .تامرككلا ءام ايورتو « ةايحلا

 ايش مهوملع اذاو . سانلا ةماع ملعت يف نوبغرب ال نيذلا ةداسلا ىلعف

 . ءاسؤرلل ةعاطلاو بصعتلا ربكالا هجيزمف

 ةبيسش لاهجرلا يفو ضرالا يف قوقح نميلا يف ةداسلل لازي ال

 ال نا الا ابوروأ يف 761031 5 عاطقالا ةداسل تناك يتلا قوقحلاب

 ةينالفلا 2 ببقلا دا. نالف موق ءالؤه : نولرقي مه . اهيف ةيدويع
 كلذك اوناك ىئتمف يرحه لجرلا اذهو ؛ انتياخ يف يا '' انترحه

 هللا ىلا هترجبف هلوسرو هللا ىلا هترجه تناك نم : ثيدحلا يف ءاح )١(

 .هيلا رجاه نمىلا هت رجبف ابجوزتي ةأرماو اهبمصي اياد ىلاهترحه تناك نمو هلوسرو

 للاهترجه تناك نه » ةماكلا هذه نا ىلوالا ةعبطلا ةيشاح يف ءاج : ةيناث ةيشاح

 يسفرف دحاولا نالضاف ناملاع أطخلا حلصي بتكف . نآرقلا نم « ... هلوسرو هللا

 براسا نكي مل ول نيلاعلا ركش دنع تفقو تنكلو . يفجن يبرع يناثلاو يسيراب

 . قياعتلا اذه بجوتسي لب قحتسي دقنلا يف (هيلك
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 برعلا كوام

 يف د ونجلا دحا ىل اهلاق ةماك رك ذا . ديفي اماق مهتاداس رظنب معلاف
 ىشمو هعزنف هلجر ىلع طغض ءاذح سلب ديس انقيفر ناكو قيرطلا

 -لثملا اذه . ريكتم نالسك عامط ديسلاو . ءارقف ةداسلا ادع ام نمملا

 يذلادسلا ءاذح ىلا راساو 3 مهما هذهو  اتمادق ديلا ىلا راشاو

 . عا دج ينامحي ب هلم ناك

 ىراصتلا نم لقا ميلهج يفو دودزلا بهذم يف دوهمل ١ سلو

 ىعم ىشم نم دحأ

 هتيقدنب ةضرقل برضي « مامالا لبق نم [ماركاو ةسارح ةنيدملا يف
 كلا كداز ! كحورب هللا كيرض هدويي أيد دعبا .  هب رع يذوه لك
 . قيرطلا يف نيكسملا نوكي ال دقو ! ليبسلا لخا « هدوهاب ا ةوامع
 انو ة1مداق ةفاسم ىلع هارب يدووملا بح فغس وهو امازح نكلد

 )م مازح يدنملا ناك . راقتحالاو هركلا اقاقدتسا

 هنا نظي وهو « تانعللاو ةيقدنبلاب هتاقالم ىلا رداييف انع ًاديعب ًايشام

 ١ك ةحفص ةيشاح عببأت
 ملاعلا ةلع يف © برعلا كولم » نع ةهاك تويثيسام سيول قرشآتسملا ةمالعلا بتك

 لقن لوالا ءز+لا نم ١١م ةحفصلا يف : ةيشاحلا هذ سبب اهفدراو ةيسنرفلا ي مالسألا

 . اهبحالصإا بجيف نآرقلا نم اهنا لاق رع فاؤملا

 « ايبوت ينخيوف ةديرجلا نم لماك دوم“ يف اغيلب اليوط ًالاقم يفجنلا ملاعلا بتكو
 ملو ثيدحلاو نآرقلا نيب تطاخ ينال يلثب هلثم نم قيلي ال امذ نمذو ؛ امتث ينمتشو
 , امهنيب زيمأ

 اكيرش بذلا ْق يل تاب ىزمتا ينكلو ٠ سي رقثلا لليهجلا ةرغس اي بنذم يلا

 كلملا نا : هتيشاح يف نويئيسام ةمالعلا لاق دقن نييلسملا برملا رايك نم ريم 5

 ١؛م ددعلا مجار . ثيدحلاو نآرقلا نيب طلخيو تايالا يف انايحا طلغي هسفن ًانيسح
 . يمالسالا ملاعلا ةل2 نم ١١ ةحفص عال مدعلاو ةلبقلا ةديرجح نم

 لع



 و مامالا

 الول « ىلد ٠ مامآلا الول ؛ الئاف فثومو هيلع قصبي مث : كلذي ينيضري

 ىربص دفن دق ناكو « ةرم هتددبف . أحيذ هحيذي ناكل مامالا لدع
 ٠ تثاللعفلا هذه لعفي رمتسا اذا ماهالا ةرضح ىلا هوكيسا يللا 4 هيلع

 ريسي قيرطلا نم ةببج ىف امداق فلاوسلا اذ ىأر اذا رذئدعب راصف

 ًارباص اتكاس هبجوب ليمي ًاقافتا هب رم اذاو . ىرخالا ةبجلا يف وه
 . هرب ل هنأك

 دحامالا دحا « ءاعنص ىلا رامذ نمانقيفر « دمح دسلا ناكو

 ماعنالا اذ ىلع نيزئاملا « انترايزب نيذوذأللا ةتسلا مددع زواحتي ال نيذلا
 وهو مهبح يا دوويلا عاق ىلا ةرم هتيحصتساف .٠ مامالا ةرضح نم

 ةرارشلا نادمم لثم ةريبك ةحاس برعلا ريب نيدو اهنيب ةلزتعم ةنيدم

 مامالابو اباع فلاوسلا يوذب يندازف . بزعلا ريبو ءاعنص نيب نئاكلا
 . اباحعا ىمحي

 فلاوسلا اولسرب نا نيما اي دوهيلا ىلع بجي :لاق دمه ديسلا ينثدح

 بجو .أطخ موجب ذنف برعلا نحن انثيب برحلا تيس اذا انم مهنظن الك
 ةمالسلاو . ليلا بوكر اودوعتي مل مال طقف ريما اويكري نا مويلع

 ضيحارملا نم "'فراخزلا اوعفري نا مهيلع بحيو .ةماخفلا لبق نيما اي

 ترا مهن ومب ءاذب ف مويلع بخحنو . مهام ديزيف اهب ةرحاتملا مذ زوحو

 بحنو . هحطس نع عفو اذا يدووبملا مسي ًاولع نيقياطلا اوز واحد

 اكاد اوركذيف نيما اب مهتموقو مهلصا اوسني ال يك ةيزا عفد مويلع
 مسملا مهمثش اذا مهيلع بحيو . مهبلع ل ضفو ءاحمسلا ينلا ةعبرش

 . نادف حبذب يعدملا رمأيف مامالا ىلا ًالاح هوكشي نا مهيلع قصبو

 ١ دوقولا ِق اهنومدختسيف ( تاماجلا بادصأ نم اهتوعبسيو



 برعلا كوام

 ظ ًاريثك و . هفصن يدوبيلا ذخاو نادقلا نم لسملا عفد بنذلا تيث اذاف
 يدوبملل زين الو . نادفلا فصنب اعمط ةميتشلا يدوهنلا ىنمتي ام

 نيعست وةعست «ةدودحم نينسلا نم ةدم هل تيملاو انل ص رآلا . كليتلا

 زيحيو « ةمحر لاو لهاستلا نم ةعيرشلا هذه يف ام كيلع يفخي الو . ةنس

 زيدو .اونزحسف مهريغ اوعسب الو « اودرشدف رخل اوعيصت نأ مه

 نهلخدنو « انتويب يف مهمدختسنف مهتانب انيلع اوضرعي نا: كلذك مه
 . مالسالا ةمعل نهنم قحتسي نم حنمو انعرح

 ام يىرورك اش نوضار مه . لاخلا هذبب نوضار مهف دوبيلا اما

 دبع لنم نولازي ال مهو ٠ دمنجتلا نم مهصلخت ةهفات يه و ةيزجلا تماد

 مهدالوا هنونقلي يذلا مهنيدو مهديلاقتو مهتاداع ىلع رهازلا نا رن

 نم يركاب وا « ديدج نم مويلع لخدي ملف ٠ ةميدقلا ةيربعلا ةغالاب

 ىعدي وبف « كرتلا هاا هحنم يذلا ربكالا مههاخاح بقل ريغ « بيرغ
 | . ساب ماخاح

 نكلو . مامالا نم نذاب الا انلزنم لخدلل دحا نكي 0 هلا تلق

 هتصصوأو ةيريت#لا دوقنلا ضءعب قوسلا يف هنم تيركشا دق تنك ًايدوع

 تنئظف . ناويدلا يف يماما ةأحف هفوقوب مود تاذ ينشهدا اهريغ ىلع

 . لرخدلاب هل نذأي فيكف الاو <« بئاغ وا مئان ًامازح سراحلا نا

 باجاف ؟ ًآالخاد كرب ملأ : تلقف . بابلا يف وه : لاقف يدوييلا تلأس

 . لاملا تعفذو تب رتشا أم هنئم تيرتساف . تكسو باححيالاب

 بابلا ىلا لصو يح ةيرج يف لاملاو اروريسم يدوبملا ىّسه

 عوف رم قدنملاو هينيالت ىلع هدبو امازح تيأرف <« كاله فقواف

 مساقلو اهد ري ةييح يف هديو يدوهبدلا تيأرو 2 ىرخالا ديلاب

 الولو . للخلا رادصم ققحلا 0 ينا الآ .٠ لاملا نم يم هضرف م يديزلا
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 ىحيب مامالا

 ناضفر مث « كلذ نوكي دقو « ةرجاتملاو لوخدلاب هل نذأيل لينلا ايا

 ب رلافصن سيل هنم زتباو هقنع ىلع لينلا وبا ضيقف « هب دعو ام عف :

 لغد امدنع هيضاغت يف يديزلا نوككي دقو . هلك لاملا فصن لد

 : هسفنل لاق هنأك . هيف ذئدعب عقو يذلا كرشلا هل بصن« يدوببلا

 لوالا تثيب نا هلم عبرا اناو ماهالا فد.ض نم مسد ريل .صانقلل صنقلا

 بح دحا ولا . طمس جاحز نم يناثلا تثسدو )2 ع ربصم جاحز نم

 انالومو ركتتسا ام لاملا بح ُْق لهو طاطلا» يبتشي يفاثلاو «© لاملا

 ذاتسالا داصتقالا ملع يف وهو حبقتسي ام داصتقالا يف لهو؟نيبحنلا ديس
 ؟ ريكألا

 ميد رمأف لدعلا مف مقيو مهيمحو دوبسلا مرتك مامالا ن' نظا

 يف ةاملا دعاوت نم هدنع وه اك يحلا لاثملا منال « اونيها اذا نادفلا

 يف دوببلا ناك اذاف . لاملاب داصتقالاو « لاملا « لاملا . نايبالا ماقم

 «؛طاطلاو مهم رح لقو د ول زااف“ نيحجات مهت راحت ف و ن.نئمطم ننئمآ هديع

 .٠ مهك وام ئد ىلع سانلاو نييداضتقالا روما نم اوسما

 نميلا ىف ةغمدملا داصتقالا رهاظم نم تدهاسش ام لوا نأ

 تاصاصقلا كلت ام ردا ملف ٠ ضئارعلا عفرو ةلسارملا يف مهتقب رط

 الا هيوام يف شيلا ريما ةدضنم ماما ةرم لوال اهتيأر ىتلا ةسدركملا

 ىلع كلا ةرادا ف ةبوتكم ةمقرب ) بإ ُق نحنو © كيم انالصو نا دعب

 لماع نم رامز يف نو اناصو مث . ةملعلا ةلودلا 0 نوباك د نم ةقس

 عوفرم ةيكرتلاب ضورعم نم ةصاصق ىلع ةيوتككم ىرخا ةيقرب با

 نم منغ يذلا ىبحي مامإلاف . يلاعلا زارح ةاقماق بانج ىلا

 () ١ برعلاك ولم
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 برعلا كولم

 يف اهمادختسابو اهعيطقتب رمأي ملو ضيراهملاو تانوباكلاو

 ملا يفو ىتحا لك ةموكحلا رئاود يف لب طقف كلسلا ةرادا

 . روصنملا

 ةسرلا .تالسارملا يف الا نمسلا يف فالغلا لامعتسا ردنبل هنا

 يه ةلاسرلاو ةلاسرلا وه فالغلاف هلها نيبو دالبلا يف اما . ةمجراخلا

 يه اذاف اهكفتف هراكيسلا لثم ةريغص ةفافلي لوس رلا كئيحي . فالغلا

 مث اهأرقتف 2« فيرشلا هطخب نوكت دقو مامالا ةرضح نم ةلاسر

 ةراكيس باوطلا فاتو « هيلع بواحتو هعطقتف شماه نم اهل اميف رظنت

 مخ رادقم تءعضاو قرولا ىف تفرسا اذاو . لوسرلا عم اهديعتو

 ًافظوم تنك اذا لزعت دقو « كلذ ىلع خبوت هد'وست نأ نود هنم
 هربظ لمعتستو هقثتف فالغ يف باتك كءاج اذا اما . ةموحملا يف

 ةرايزلا ةقاطب رد ق ىلع يهو ونص نم ةلاسرلا تناك اذاو ةلسارملل

 وأ سرفلا ةعئك ًارطس « اهتم ضيدالا ناكملا ىف باوجلاو هيلا اهديعت
 ., نيباملا طخلك نيرطس

 ظن مماياكش نوعفرب سانلا ضعب نا بخعتسملا برغتسملا نمو

 نرارطس تاياكشلا هذه نم هتأرق اممو . رعشلا نم نيتيب وأ تسب يف

 قينيو طبلي وبف .كرامملا ناضمر رهش يف هراح رامح وكشي ناسنا نم

 نيب همكشيو هدمقب نا راملا بحاص ىلا رمالا ردصف . ليللا يف ًاريثك
 . راطفالاو روحسلا يعفدم

 لك انروزب ناك دقو ايممر موي تاذ انروزي هرابز يلع ديسلا ءاج
 ام عجاريل اندنع هدوجو ةصرف متغاف . ةفايضلاو نيومتلا ريدمك موي
 ءاضيبلا هتمامع عزتف . تاباسطاو لئاسرلا نم هسأر ىلع سدركت

 ضيبالا مسقلا عطقيف ؛ ةروهشملا تاصاصقلا اهتايط نم جرخي عرشو
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 ىجحي مامالا

 ابملع انءلطا ينلا لثاسرلا نمهو . يقايلا قزم مث هلاكم ىلا هديعدو اهنم

 : يلي أم

 لاير ُْق لاير ف 39 وحرا تيار لق نيدلا ءالع

 يلاغفورصملاف موصلا روم اهاوس اهو بودحلاو نمسف

 ىلا لاير يتم عفدب هرمأي مامالا ةرضح نم ةصاصقىلع انعلطا مث

 وهد اهقزم نا هياوج ناكف 9 ًاضيا هذهقرمتأ . هل تلقف « لامعلا دحا

 مامالا ىسني دقو : تلقف . اهنع لأسا ال لاير يفلا تعفد اذا : لوقي
 هذهل تمحعف . لأسي الو ىسمد ا : الئاق باحاف رهالا رربت نا كلأسف

 مكاغا نيب «نيندمتملا تام وكح ُْق ةردانلا «© ةنامالاو ةقثلا ةلص « ةلصلا

 ٠ هتمل ام رظانو

 ركذا لازا ال ىنا « ارثنو ًامظن تاياكشلا ابسفو تافافللا كلت

 كثرا دعي « اهبيق لوقي سارا دحا نم انرفس موي ىنتءاجم ةلاسر اهنم

 ًادج لاغ موصلا ريوس ف تاقلا نا « كانه ينك رتو ءازوا ىلا يعفر

 ام برغأا امو 4-2 نيما زيزعلا نيزسهلا ريماب 2 هلما بس ال سا ناو

 ىركشءارو مويلا ىوكش اهمفو“ همشفت ام نزحاو لت اسرلا هده ةهيورت

 .٠ ًانزح دسأو ةبارغ دعنا

 ىسهو الا « أبنم لما ةقيقش نمسلا ْف قرولاب داصتقالا ةلمضفل و

 زاحالا ةيح اود اعو 6م زاحالاو ةسارصلا كلت معنا . مالكل ا داصتقالا

 زاحيالاو ةحارصلا تسسل وا . ليحتتلا تاراسعو باقلالا لايها نم

 لخد ام يف مرنكلو 9 ةروبشملا برعلا ايازرم نم ءارتملا هل اطالاو
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 نحسلا يحاوت صعبو الل #ثم زاحملاك كارتالا مكح ُْق مدالب نم

 نرلوقد ايم ريثكلا يفو 6 نوشكي ام ف اك ارنا اوسمأ 2 راسك و

 . نولعفيو

 نم نولازب الف « ةيمسرلا لئاسرلا ريغ يف “ ىلعالا نمسلا يف اما
 جراخ ديس وا مكاح وا ريما ىلا اويتك اذا مهنا الا ٠ ءايرعلا برعلا
 ةماضوا ظافلالا ةماخف ف من رقوفي مجيعلا الو ذل دنع كرتلا الف نويلا

 : ىلاف ًاريما بطاخملا ناك اذا . مهليجابت نم الاثم كاهو . باقلالا
 رف“ ماقملاو لولا ىلاع 6 ماخفلا ءامجنلا ةدمو 4 مارككلا ءارمالا ةودق

 « داجيالا رابطالا ةصالخ : ىلاف ماما ناك اذاو ... مالسالاو برعلا
 رابتعالا راوتع 4 لامكلاو نيعلا ةرق 6م داهعلا .فرأا دحلا ةضورد

 طيس اديس ناك اذاو ... دئقسملا دئسلاو دنسالا نك رلا « لالطاو
 عيفرلا« مادقلا مامهلا « ةيضرملا لئامشلاو « ةمك زلا قالخالا يذ : ىلاف
 . يقنلا ي قتلا ©« ماقملا

 ف ىري نا داد_حالا لاش برعلا َْق ريكي نم لك رسب هنأ ىلع

 زامالا كاذو ةحارصلا كلت هيلا مهضئارع يفو هاياعر ىلا مامالا طوطخ
 قوف يدنعو ٠ ءاردالا لئاسرو ءارمالا بطخ ًايدق ام تزاثما نيذللا

 ىلع يسب سيكا دما ديسلا يقيدص نم ةلاسر ف رهأب جذوم هم هنلا ترش ام

 مكقي دص ىلع بدع ال :٠ هيلع هللا بحس لاق .٠ هريغص قرولا نم ةصاص

 ا . هللا ءاش نا نينثالا موسي رفسلاو روهالا مث هذه ةلمللاف

 . ادغ ةعدأ اسلا ةعاسلا مكس م

 2 نينثالا مد ناك رفسلا الو .٠ ةلمالا كلأت مكس : مل رومالا كلل

 . دغلا كاذ نم ةرشاعلا وا ةءباسلا ةعاسلا ف قيدصلا ف” ش الو
 . هنادرا نم رشتن بسطلاو يلاتلا مويلا ف انءاد ه رناالا
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 ىحي مامالا

 « هلام ىف ىشمتت ( يشامو رهاظ » و« هئانسأ نيب « ةنيزختلا» و

 ءاسم ىلاف . يدنع اوشمتت ناب ندا مامالا ةرذح نال رو رسم انأ : لاقف

 هيوادنو عادصلا وكلش حارو . نيطئطسق اب دعلا ءاسم ىلا نيما اب دغلا

 . تانآلابو تاقلاب



 كركلا مامالأو كرتلا - برحلا دوعو نم دعو - ةديدخلا سوباك

 س ةديدخلا نع مهحا رشأ - جحل يف كرتلا ملست ةندحلا دعي برعلاو

 ميلست - مهدعوو زياكتالا باوح هس مامالا جاجتحا سما ايلالتحا

 ةثمب - تاضوافملا - ةيبرعلا زيلكتالا ةسايس - يسيردالل ةديدحلا

 يف زيلكنالا - لجاب يف اهنوفتوي ءارحقلا برع - بوكاج لئركلا
 ماهالا - ابلشفو ةئمملا عوجر -- مهذاقنا ِق يهسلا مامالا -_- رسالا

 ةيام يف ام اهريغو ملاضلا لالتحا 3 ةيمغا يح اوذلا لع لحي

 -ةلطاملاو فيوستلا - سئاسدلا -ايادبلا - تاضوافملا  زيلكنالا
 .٠ زيلكتالا دصاقم 2 مامالا طورش

 اذه .ءاعنص يف مامالا سوباكو ندع يف زيلكتنالا سوباك ةديدحلا|

 يسيردالا مهقيدص اهوبهو دقو « كئلواو «اهب بلاطي كفني الو اميغبي
 نم دعو كانهو . مامالا كلذك اهوبع نا مهناكماب ناك ول نودوب

 9 لمعلا ام. ندعي داّتعالا رادىف ةدش ةدقعلا ديزي اهدعبو برحلا دوعو
 مامالاونميلا يف يديزلا ماهالا « نيمامالا نيب ةنيدملا مسقن نا اننكميا
 ربك الا مامالا عيطتسي "وأ . سوباكلا نم وجننف « ريسع يف يعفاشلا
 نا مث رطضيف هدويز نم قلمفي نمملا :بونج يف زياكنالا ىلع طغضي نأ

 . لئاسملا ةلثسم يه اغا ؟ هما ف مهنم هيلطي اعاوماس

 ءائيم هلبقو كارتالا دبع تناك .ةدوبشملا ةيب رعلا ندملا نم ةديدحجلا

 اهناكس ددعو « ةرهاع اهتحالمو « ةعساو امتراحت ةنيدم « ربكالا نميلا
 نمملا لها عاضخال رك اسعلا اهف نولزني كرتلا ناك و .فلا ةثملا زواجتي
 ةسنرف ةكحرش اوحنمو لابحلا يلاعا ىلا ةيفربلا كالسالا اهتماودفف

 ةكرشلا ت رش ايف «ءاعنصف ةخانم ىلا ةديدطانم دق ديدح ةكسي ًازامتما
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 يحي مامالا
 تضقف ايوروا ف برخلا ران تبشنف ؛« ءانيلا داوم نم هتلسرأ أه لمعلا

 كارتالا كن ف لازت ال ىمظعلا برحلا ءانثا ةدردحلا تناك دقو

 امم ربك الا مسقلا مهنم |وعزتناف « ةنم نيعبرا نوبناملا مهيراح نيذلا

 مهناوخا مهو مهءادعا اولاو ةرتفلا كلت يف مهنكلو . داليلا نم هولّتحا

 ىلاو اشاب تزع هعم اهدقع ىلا ةدهاعملا ىلع مامالا ظقاحف « مالسالا يف

 ام مسحلاو ةسايسلا 59 لظو قياس لصف ف اهملع مالكلا مدقت

 ساب كيعس يلعو ) نمسلا يلاو مدن دوم ككموي ناك . هراهش لامح ىف

 نمو ءاعنص ىتح محل نم اهلك داليلا نوح فو < 151 شوبملا دئاق

 كلمسس 2 دودرو عفاوش نم ب رعلا امأ . أ ىتح لحاسلا ىلع ةّمحللا

 كلم مهناطلسو كارتلا نع نيضار ؛ لا ا 0 نيعناق لها ىلع اوناك

 . لاملا

 م ج ارخا ف فالحالا مسأي ايناطيرب تثثعس ةثدجلا تنلعأ املو

 دل رغ لقفسالا نيس 1 دا 2 كح يف لازت ال تناك يتلا يحا ولا نع

 0 ْف اوباوا ) لاق نود جحلك اهضعب ف ارماسف .٠ ًايونحو

 يلستلاب ندع نم رماوالا الوا تءاجف . عافدلا الا اهتاقحلمو
 < نصحلا ريغ نمالا دليلا ةديدخلا تيرضف « اهذيفنتل تاعردملا مث

 نيئجال نيقابلا رثكا برهف « اهلها نم تاثم تلتقو اينم ًامسق ترمدف
 . لابجلا ىلا

 ماسالا لخد دق ناكو . ةنيدملا زيلكتالا لتحاو ةيمالا تماس
 يف ماكحالا مامز '١( يدن دوم يلاولا هماسو ءاعنص ىلا_ذكتقو ىمحي

 يسيردالاعل طق دقو كانه اوناكو «ريباوط ةثالث ريغ ذئموي ه ءاعنص يف نكي هم(

 هتدش تدادزا راصح هيش يف 0 ماشلا نيدو مولسل لاصتالا ل تاطلسو زاحملا كامو

 .٠ برها رخاوا يف

 ل



 يرعلا كولم

 .اهتمًاعيط ةديدحلاو كرتلا مكح يف ناك ام يف يرحلاب وأ . هلك نميلا
 هءاجف لالتحالا كاذ ىلع تحي ندع يف يزيلكتالا دمتعملا ىلا بتكف

 اهدينسو ماظنلاو نمالا اهيف ظفحنل ةديدحلا انلخد اننا :لوقيباوجلا

 هتحح اها . ةيسايسلا مامالا ةحح وه دعولا اذهو . مكلا بيرق
 كلذ تحت ناك ام لكو كارئالا نم يكل هعازتنا يف يهف ةيعرشلا

 تيثت ةيفارغجو ةيخيرات ىرخا ًاججح كلذ ىلا فضأ دالبلا نم مكحلا
 . ءاوعد ديؤتو هقح

 مسيهقيدص ىلا ةنيدملا اوماس روك ذملا مدعو مغر زيلكنالا نكلو
 براحبل حالسلاو لاملاب مهقيلح وهو هتودمي اوناك يذلا يسب ردالا

 ىرخالا مهتادهانع اساسا ةهيبش مهنيبو هنيب ةدهاعمب المع « كارتالا
 اهلحسن ةقمقحلا انئا رقتسا يف اننا . فالحالا اورصن نيدلا برعلا ءارماو

 يه اهلك ةققطلا و . ابنم ًادحاو ًاءزج يفخن الو اهتيثن نا دعب ابلك

 ضارغال مورصن فالحالا ذئموي اورصن نيذلا انءارماو انك ولم نا
 برض اذامهنم دحاولا ناكف . اهقيقحتل ةصرفلا كلت اومنتغا ؛ ةصاخ
 ذئدعب يبرعلا هاخا برضيل هتدعو هاوق نم رخذي ةبرض كارتالا
 زيلكنالا لام نيسح كلملا مدختسا دق« لجا. ًاثالثو نيتن رض

 دوعس نبا لمحو . نيرساخلا نم ناكذ دوعس نبا همصخ ىلع مهحالسو
 ةندلا دعي يسيردالا ديسلا لظو . نب زئاقلا نم ناكعف دش رلا ندا ىلع

 ةحيتن وأ ركشي' دصق نود مامالا همصخ برا زيلكنالا ةنواعمبو
 .رك ذت

 ءافلحلا دعاس نم مهتقادصو مهتسايس يف او رثآ اذا زيلكت الا مولن ال
 ىف مممولن الو .ةالزتعم ليظ نم ىلع ضرالا نم ةعقبلا كلت يف

 نيسح كلملا و «يسيردالا ىلع دوعس نياو« مامالا ىلع يسيردالا ليضفت
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 يحي مامالا

 . كلذك ليضفتلا ناكو تاجرد ةدعاسملا تناك دقف . دوعس نبا ىلع

 ةموؤشملا ةسايسلا كلت يف ةندهلا دعب اورمتسا منال مهمولن اننكلو

 . نيصاختملا برعلا ءارما نيب مدلشلا تعستا نا اهتجيشت نم ناك يتلا
 نودمي « ىمظعلا برحلاب صتخت ًاعضو يه تادهاعم نم مغرلاب اولظو

 هذه ريسفت يف اناهاست اذاؤ )١' مامالا براحمل حالسلاو لاملاب يسي ردالا

 نع عافدلا عيطتسن ال انئاف « راذعالا مهل انلحتناو اهليوأتو ةسامسلا

 . ةديدحلا ةيضق يف ءاقرخلا مهتسايس
 ةنئيدملا كلت نم ايركسع اوحرخف مهدعو ضعبب او”ربأ دق

 ًاليكد مهلبق نم اهيف اوماقاو يسيردالا ىلا اصهوماس مهنكلو

 اولعجو هب ميسفنا اوديق يذلا لمعلا اذهب مهنا نع ًالضف . ايسايس

 هيلع او”دسف ىلعألا نميلا لها اومظ دق مييلع (سوباك ةديدحلا
 ىطلا اهءائيم ةماعلا ءاعنص اويلسو رحبلا ذقانم

 م

 . يخراتلا يعي

 تدقع امدنع ندعي دامتعالا راد ف لوالا نواعملا بوك اج لن ركلا ناك ) ١

 عم ةدهاعملا كلت دقع يذلا وه لب يسردالا كيسلاو ةشاطيربلا ةموكحلا نيب ةدهاعملا

 ةدالا أدبكتسم هتموكح نع عفادو ةياتك يف كلذ رك ذ دقو . نازيج يف ديسلا

 دالب لحا وس يح ناب دبعتت ىمظعلا ايناعي ريقموكح نأ :لوقتيتلاةدهأعملا نمةعبارلا

 .هلالقتساو هنوؤشيف لخدتت نا نود اهلك ةيحراخلا تايدعتلا نم اهرزجو يسيردالا

 يسيردالل نكيمل هناو اهيف مامالل ركذ ال ناب هتدام بوكاح لئن ركلا رسق دقو

 دنعاست 1 ةموكحلا نا يف هنحح هذه . كرتلا رع ذئمود لحاوسلا ىلع ودع نم

 أتش يتلا تاذلاب لاخلا ةعقاو يه هيدبد كسفي ام 2 انتحدو .٠ مامالا ع يديردالا :

 دق : يلإ ام ةديدخلاو يسيردالا ىلع همالك يف ءاد دقف . هباتك يف هسفن وه

 تاب لوقي مث . مهدينجتل لاملا مدقن نا انلأسو ليكي و دشاع ( يسيردالا ) دجتتسا

 ( ؟ زيلكتالا لام ريغ وه لهو ) هلام اوذخاف برعلا كئثلوا ضعب دنج يسيردالا
 . مهدالب ىلا اوداع مث همم ًاليلق اويراحو



 برعلا كولم

 زيلاكنالا قيرط نع الا ملاعلاب اه لاصتا ال راصح ةيش يف تسماف

 . .: ردع يف

 دقو ءاعئنصو ندع نيب ثداوملا كلت ءانثا تاخوافملا عطقنت مل

 « بوكاجح لنركلا نا كلتلذ . الظنح ذئدعي تلاحتسا ةرم ترا

 نا هتموكتح ىدل ىعس « داتعالا راد يف لوالا نواعملا لازي ال ناكو

 .هب ليقف هترضحل رمالا نيزو ىيحي مامالا ىلا ةيسايس ةثعي لسرت

 نم ترفاسو « همماب تسعد ىلا ةثعبلا كلت سئ ر لثركلا ناكو

 ةيزياكلا ةشعب . ءاعلص دصقت ١4١4 ةئس بأ 48 يف ةدب دخلا

 اببحصي بتاكو نيناهجرتو نيبيبطو نيبودنم نم ةفلؤه ةيسامس

 نم ريست نيراكملاو مدخلا نم هددعو هونجلا نم نورشعو ةسمخ

 يتلا دالبلا لاوحا تيثتتو ماعتست نا نود ةراحمت ةلفاق اهناك ةديدحلا

 . اهب رمثس

 ةروبشملا برعلا لئابق نم ةليبق لابعأو ةديدحخلا نيب ةماهت يف نا

 كلت يف ال مف مكتسحت يتلا ءارحقلا ةيبق يه . !هتوطسو اهسأبب
 تثيويحي الو مامالا ىلا نولي ال عفاوشلا نيينسلا نم اهرع . ةيحانلا

 اهورمدو ةديدحلا اويرض مهنال ذئموي مهنوهركي اوناك لي زيلكنالا

 . مهنع ةدم ةثيعملا دراوم كلذ قوف اوعطقو « اهلها نم تائم اولتقو

 ةدابشي هنكلو « كلذ كردي ةديدحلا يف يزيلكتالا لصنقلا ناكو

 بيدأت عيطتسي هنا نظ فلصتم قمحا لجر مهسفنا زيلكتالاو برعلا
 . ةسسردالا ركاسعلا نم هب نيعتس اع ةثعبلل اوضرعت اذا ءارحقلا

 00 . اهنأيطو ريسلا ىلع ابعحشف

 اباتك ليق اك لمحت يهو اهلايذا رحت ةديدحلا نم ةثعبلا تجرخ

 ةلملا تناكو . مامالا ةرضح ىلا سماخلا جروج كلملا ةلالج نم ًاصاخ
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 ىجحيب مامالا

 ةنمآدودحلا تربع اذا ىتح ضرالا سحتتل اهتم”دقت ةنيمثلااب ادحلا ابعمو

 دحا اهضرتعي نا نود لجايب ترف «نينمآ نينئمطم ةئعبلا ءاضعا اهعبتي

 تمدقتف «كانه ةلمللا كلت تتابف لابع" ىلا اهتم الدم نيرشع تزاتحاو

 . اه بصن' يذلا كرشلا ف تلغدو اهعبتت ةثعبلا

 مهب ءارحقلا برع بحرف لجاب ىلا هلاجرو بوكاج لنركلا لصو
 الو زيلكتالل ال ذئدعي هيف رمالا ناك تبب يف مهملع افوبض مهولزناو

 ىور دقو . اهكئاشمو ءارحقلا تاداسل لب« يسيردالا ديسلل الو مامالل

 نم يزيلكتا مهشب ردح امب رسالا كاذ ربخ هياتك يف لنركلا

 . قدصلاو ةحارصلا

 لجاب ىلا لسرا ىيحيمامالا نا بوك اج لذ ركتلا باتك يف ءاج دق

 ىلا اهقفاربو ةئعبلا قالا الامخ رسشع ةثالثو يدنج ةئم نمافلؤم ًاسرح
 ةثعبلا لقنيل ةيئامع ةريل فالا ةعبرأ هعمو ميدن دوم لسرا مث . ءاعنص

 ضرعيةديدملا ىلا يسامم بو دلم ءاجوو هلا ريسلا فانئتسا نمارنكميو

 خياشم ىلع ةيزيلكتا ةريل فلانيسمح يمظعلا ايناطيرب ةم وكح مساب

 يف يسيردالا ديسلا لذدت مث .« نيروسأملا حارس اوقلطيل ءارحقلا

 نم همدقت نم هب زاف ام ريغب زقي ملف لجاب ىلا هلاجر دحا ثعبف رمالا

 دصق لحاب ىلا ندع نم ةرئاط تراط مث . زيلاكتاالاو مامالا لسر

 . ركذت ةحبتت نود تداعو عيورتلاو باهرالا

 ةموكتحلا بهذو مامالا بهذ عزعزب لو ءارحتقلا دوع نلي مل

 الو مهنم مقتنتو مهذتل زيلكت الارسأت ملانماع 1 يبف .ابم زع ةيناطيربلا

 تناك اهنال ءاعنص ىلا رفسلا نع مهعتمتل لب « لاملاب اعمط «نيبت اك

 ةديدحلا ىلا اوعجري نا اولبق ولو . مامالا نيبو مهنيب متي ًاقافلا ىشخت

 . كلذي تنذال



 برعلا كوام
 ندنلي ةجرالا ةرازولاكاذ ذا تك رداف«رهشا ةعبرا رسالا رمتسا

 ةنتؤ دعب الا عجرت مل اهنكلو . ةثعبلا عوجرب رهالا تردصاو اهلشف

 يف قافتالا متامدنعو ١ ةيناطيربلا ةموكحلا ةمارك ظفلل تربد

 يف زيلكتالا حارس قلطأ ءارحقلا دفوو يسايسلا ليك ولا نيب ةديدحلا

 م-هتبحصاو ''' اهلك ةزوجحملا حالسلاو ةعتمألا مهيلا تديعأو لجاب
 . ةديدحلا ىلا متوعيشن نيحلسملا افاجر نم نيفلاب ءارحقلا

 ةساملا هذه نم بحعلا اوضقف ءاعنص ف ةداسلاو ىمحت. مامالا اهأ

 اهنا مجرالا لب 9 ايناطيرب ةموكح ةيبرع لبق بلغتأ . بالقنألاو
 ناتءاش ولو « ءارحقلا ديبت ناعسطتست ىقحلا ماو اهنأف انيلع تبلقلا

 ف ةوقلا نم ترخدا الو لئاسولا يف تددرت امل ءاعنص ىلا دفولا لصب

 . ليبسلا اذ
 مهرداي . زيلكنألا بالقنا حجر دقو « مامالا نا ةديتنلا تناكو

 «ةسايسلاعرذ دفذ نا دعب أحلف كلذ ىلا مهقيس لب ؛لثملاب ةلماعملا ىلا

 عستلا يحاونلا ىلع فحزلاب ب ونطا شيج ىلا هرما ردص ذا فيسلا ىلا

 ءزج « خيراتلا تيثي اك نميلا نم ءزج يه يتلا يحاونلا كلت ؛ ةمحملا
 هذه ىف مامالا نأكو . شيلا ءارماو ةداسلا لوقي م هنع لصفني ال

 ءالقع نيب تريد ةنتف دعب ؛ ةديدخلا يف دقع قافتأ بحومب ائحارس قلطأ 10
 ... مهيلع وضهنو ... انورسأ مهمال خياشملا ىلع اومقذ ءالقعلاف اهخياشمو ءارحقلا
 يزيلكنالا يسايسلا ليك ولا عم ةضوافملل ةديدحلا ىلا ًادفو اولسرب نا مورطضاف
 برعلا كولم هباتك يف بوك اج دلراه . كانم

 . ءيش ءاوشم صقني و ابلك ةز وجح ا انتمتما خياشملا اناس ررظلا ةالص لبق (؟)
 لصولا م,تيطعاف انتمذ ءىربن نا لبق انل لت ال ةالصلا نال اهب الصو انظعأ : اولاق
 « . اهرقزحح نيح اهوئددغ متنأ الو : تلقف . قيدايصلا دعت مل كنكلو : اولاقف

 برعلا كوام هباتك يف بوكاج دلراه



 ىح مامالا

 يه ةيحات يف مهبرض دقف . زيلكنالاب يدتقي ةيب را ةطخلا وا ةسايسلا

 . هيلا اهواسي نا مرطضي وا ةديدلا نم مهحرخبل ةيمحما

 ددرتفا١'يحاونلاكلت نم عبرا يف رصنلا اط بتلكو دونطا تفحز

 تاديتماف ائيس ةيسايسلا ندنل رئاود ىف ىدصلا ىدص ناك دقو

 . مامالا هات اهتطخ ريبغتب تنذاو ندع ْف اه دمتعم ةموكحلا

 المع ايادهلا مامالاو زيلكنالا لدابتو «تاضوأفملا ذئ دعي تفن وُنَتِما

 ىلا ةرامس ءازحا لاما تلمح اوبراهتو اوداهت :ةروثأملا ةمدرعلا ةماكلاب

 لسراو 2 اهتف أمس سانلا دحأ معي كانه اهبك رب نم أهعم رفاسو ءاعنص

 يس رولا للا دع يضاقلا نيع 5 )م ليخاو نيلا نم ةيده مامالا هرضح

 .٠ ندع َْق هل أدمتءم

 تأت و ءاعتص يف انك امدنع لاخلا هذه ىلع ةنس رم دق ناك

 مامالا لاحر دحا مالك ركذا يلاو .رك لت ةحشتب ةيلاوتملا تاضوافملا

 ىلا ةلساستملا ديتعملا لئاسر 4 ىدتين انك اه : لاق <« هدصلا اذه 2

 تاضوافملا ءانثا ىدح نولازي ال مثو .زيلكتالا دصاقم نم تباثلامي رصلا

 ديشعملا ىلا مامالا ةرضح لسرا كلدل . انيلع يسررد الان و دعاس ةياسلا

 ىلا عوجرلاب ان دمتعم رمؤب دقو.ىقحو ةحارص هبف ةحبللا ديدش ًاباتك

 . رمالا 5 عطاقلا تياثلا أننلا ةيلاعلا ةيزماكتالا عجارملا ردصت نا

 نه دب الو . انل كلذك ةدب دحللاو . ًانقح ىه ٠ انل عستلا ىحاونلا

 اما. برحلا اماو زملكتالا انداحصا لدق نم دعولاب ربلا اما « نيرما دحا

 كرتلانيي و موني قافتاىلع ةينيم عستلا يحاونلا يف مهتيامح نا اولاق اذا

 . يبطقلاو دومحالاو بيمهشلاو ملاضلا يه ) / ١



 غئإ

 برعلا كولم

 انيلع ةيلغتم تناك ةلود عم قافتالا كاذ ىقع دق . طرسسب باوحطاق

 ةدهاعم ةرال اندنع ةمبق الو عدالملا نم اهانحررخاو اهانملغو اهائيراحف

 ضرأ نم كارتالا انحرخا مو . نأشلا اذبب زيلعتالا نيبو اهنيد

 نم لك اهنم جرخن نا هللا نوعي عبطتسن دابطاو برحلاب اندادجا
 . مهراثأ ءافتقا يبتشي

 تارهاشملا اوعفدو لاومالا نميلا يف اوأذب كارتالا نا ىلع
 اذه مهاوس ىفتقا اذا سأب الف رئاشعلا خياشمو ةداسلا نم نيريثكلل
 داصرملاب فقاولا 2« هسفن يسيكلا دمحا ديسلاو . ديحلا رثالا
 سانلا لاوقا ددرب « زيواعالا ةداسلا ناسلب قطانلاو « زيلكنالل
 لذيتو ربلاك هيف لاكت « طلظلا » تناك دبع ىلع فسأتيو ؛ مهتافهو
 . باسح الب

 ْ « لوخلاو رقبقتلا بابسا نم هيف ام ىلع نميلا نأ نظا تنك دق
 ٌْ هنال « ًايناج اهعئماو « ةطخ اههزناو « مسا ةيبرعلا راطقالا فرشأ
 ىبايو؛ زيلكتالا نع يا « بئاجالا نع ًايداصتقا لقتسم مويلا هدحو
 نييدأتلا برعلا هاوفا نم تعمس املاط دقو . مهام نم ءيشب ديقتلا
 ةيسايسلا ةريزجلا لاوحا نم ءايشسأ نب لهاجلا مهتينطو يف نيصلختا
 ْ داقنت ال ىلا ةللاص / ةيقبلا 2 فام !| ةيقملا كلت وه نميلا نا ؛ ةمعاّتجالاو
 ْ يعالطا لبق تاق املاط دقو . ةيداصتقالا ةيدويعلا ىلا ةيبهذلا لسالسلاب
 ءربك ا يداصتقالاو ربالا مامالا لضفب نميلا اذه نأ اه اك ةق.قلا ىلع
 ظ : (فسا يسفنذ يف ت تلق ؛ ةديدخلا ةضق 0 ديدصقللا ثمل 2 ىلا انلص و ام دنع ظ ىنكلو . تائيسلا نم ريثكي عفشت ةنسح ىلا ياو يهو . نغتسم ينغ

 .٠ ءايشا كتاف دقو ائيش تمأ
 ا

 ماركلا ةداسلا ناب تساع مو د رعلا يلاما | مم تسكن ةمكن كالت
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 رظتني كرتلا نم ةرهاشم ضيقي ناك نم لكو ليكبو دْساح خياشمو

 ةرضح نيبو مهنمي قافتالا مث اذا زيلكتالا نم اهيفعض لب ابلثم

 ءايلوا ىدل تارهاشملا ركذا نا هب تدبعت ام يف تلبق دقو . مامالا

 ىأرلا امأ . اب صاخلا ىبأر مه يدبا نا ةطد رس ىلع ندع ق رمالا

 6 برعألا قالخال دسفم بهدلا نا ووش دمتعملا راد ِق هد تحرص دقو

 لوك الو . ًالكتاو الو مث دي زب هنال « رقف نم همق مم ام قوف مث رقفم

 مهر 0 زياكتالل

 ءالتتسا الو « ءاضرتسا الو « ”ءاوفتسا الإ 4 تاهناسمو

 نا يه برعلا ةحاصمو مهتحلصم اهيف مقتست يتلا ىلثملا ةطخلا نا

 ىلع ةدئيم 2 ةيامنعا ةدام نودي ةبراخت ةيدو ًادوبع ءارمألاو اودقعب

 ةرادال الو ةسامسلل نوكت ال ناو « ةكرتشملا حل اصملاو ةلدايتملا ةقدلا

 ةديدحلاوةدج يف زيلكتنا لصانقي آلثم سأب ال .اهيف لخد تامالعتسالا

 امترئاد نمض مهتفيظوب نوموقيف « نادلبلا نم اهريغو ءاسلاو نازيجو
 نوركنتسي لب نوئسحتس ال برعلا ءالقعو ءارمألا نكلو. ةدودحملا
 ًارما ةفيظولا هذه ءاغلا ىرأ يلا .مهدالب يف يسايسلا ليك ولا دوجو

 ةاموكملا نيب اهتيدئتو قئالعلا نيسحت يغب انك اذا موللا «( مزال

 . اهامعا نم هل فسؤي ام ملاع ينال « برعلا كوامو ةيناطيربلا

 ةيزياكت الا ةسامسلا حالس يه يه .اهنيعب ةيس وساخلا يه امنا « لحا

 يتلا ةيرسلا هريراقت يف يسايسلا ليكولا ةمداخ يه « ةيبرعلا دالبلا يف

 دا دودهطلا ىتح زاتجتو « لاح لكب طيحتو * عوضوم لك لوانتت
 الثم . ةيشيملاو ةيعاتجالا رارسالا نم اهءارو اسم ىلا ديلاقتلا اهسدقت
 كولم دحاو رمالا ءاياوا فتاك اذا . ممعتلا نم انجرخ ًادحاو

 « باوبالا مهيلع هيف تقاض قئالعلا وأ تاضوافملا نم قزأم يف برعلا

 نو



 برعلا كولم

 يف هتيعر نم وا هلا نم اودع ريمآلا وا كلملا كاذل ناب نيملاع اوناكو
 بقلب هنووفتسيف يسامسلا ليك ولا ةطاسوب هيلا نوعسي مهف « هدالب
 قيقحتا مهمصخ ىلع هنومدختسيو ؛ ًاسعم نيتثالاب وا بهذب وأ
 1 هيف مهدصأقم

 . ةسايسلا هذه بئاوُس نم ىبحي مامالا عم مهتاضوافم راخن الو
 دشاح نع لاؤسلا ىلا نوردابي « عوضوملا يف مهتثدح اذا «مهارت كناف
 نيتاه برع نال « مامالا 2 يف فعضلا نطوم اذوه . ليكبو

 سلو ٠ اهيلع نودرمتم ةم وكلا نم نورفان ىلعالا نمملا يف نيتليبقلا

 ص وصلا ىلعأدشاح نا . ليبس لاملا ريغ مهخاشم ةطاس وب مماضرتسا ىلا
 زياكتالا قيدص يسيردالاو « يسيردالا دودح نم برقلاب ةبقم
 ناسلو مهارت الفا . ىفكو « يسايس ليك و هدنع زيلكتاللو 5 موفيلحو

 ةيمحملا عستلا يحاونلا يف انيلع لمحي مامالا ناك اذا : لوقي مهلاح
 يف انلع مهيداح مامالا نكللو . ليكبو دشاح يف هيلع لم نحنف
 . ءارغالاو سسحتلاب هنوبراحي مهو ةالفلا

 نكلو . ةديدلا تركذ ايك هروحف نيقيرفلا نيب فالخلا اما

 ترا. ةاّيعالا راد ُْق تضف ر دودح ىلا امتزواحت ىيحي مامالا بلاطم

 «صاخلا يسايسلا ضرغلا نع ًادرجم ناك اذا «مستلا يحاونلا هاجت هفقوم
 ةيموقلا ىلع هيف بلغتت ةسايسلا نا نظا يبكلو . فيرس ”ينطو ”فقومل
 بيعشلاو علاضلا نم هلامحو هدونج جرخمي نا مامالا لبق دقف ةيبرعلا

 اهترادا وكنت نا طرش ىلع « اهلتحا يتلا يبطنقلا دالبو دوعجالاو
 ةموكمل سلو اما رمأ كد تومرضحو جلو ىلاوعلاو عفايلا ةراداو

 ط رس ىلعو 2 ا-موُؤَس ُق لخدتلا ىقح مامالا ةرضا الو انناطيرب

 ةديدلا يسيردالاو زيلكتالا ىلخي نا وهو ؛ ًاعبط لوالا وه ءرخآ

 الا



 يحي مامالا

 ناك ام لكو ةيرحبلا لكاسالا هذه مست ناو فيلصلاو ةّيحللاو

 الو دبق ال اةلطم اميلست مامالا ىلا برحلا ءانثا يف كرتلا دب

 . همف طرش

 مماغتباو مامالا نم مه.رقت يف مهألاو لوالا دصقلاف زيلكنالا اما
 .نردع نعر مهنع ادعي هوقس نإ ىرأ ام ىلع وه همم ةدهاعم دقع

 عدوتسم ًارهاظ ىه ام ندع تسل . مش قي دص كلذ ع نوكيو

 ضع اهدوب ا” برغلاو قرشلا ناد ةدراخحت ةلكسا ىه الو <« طقف محف

 بوك اج لثركلاو « ةيرامعتسالا ةسامسلا نع نامزتملا زياكتالا

 ةيرحن ةدعاو ًارخآو الو ا ةيناطيربلا ةموكطا ظن ف يه لد . مهتم

 بغرت ا م مها اهنمأتف كلذك تناكاذاق . ريطخ يل رح 1 زكرمو

 ام هق ياست له ىلا اهنم ٌوَد نأ تعاطتسا أذاو . همق ةموكحلا

 اذ يف رصقت الذ دونلاو ةثيدحلا تانيصحتلا نم كانه مقت نا رطضت

 . ابعس لييسلا

 «مهالا اهدصق اذهو « ةيناطيربلا ةموكحلا نأ نذا نايبلانع ينغ

 عستلا يحاونلا ءارما نيدو اهتمي تدقع” تادهاعم نع لزانتت ال

 « طقف ءالولاب ىضرت دقو « ةيالا قاطن عيسوت يغبت امناو . ةيمحملا

 هذه نم اهرماف ةديدحلا اما . ىلعالا نميلا نم امسق كلذك لوانتمل

 ةطخ مامالا عم اوذختا ول زيلكتنالا حلفا ناكلو . ١١ يوناث ةبجولا

 يذلا ليبسلا مهتجح ىلا نوكلسي مهنكل . ةحارصو مزع لقالا ىلع اب

 داسفاو مامالا فاعضا نولوا# و نوفوسيو نولطايف «» 22م ركذ مدقت

 تاتحاا م ملحق مامالل ض رعتثت مل ةيناطيربلا ةموكحلا تا لوقلا اكس ه كتدشد سا

 يا أب بلاطي تاك يأ لا ىرخالا لك اسالاو ةدددحلا ١ 6م ناسمن 5 هد واد

 . فيلصلاو ةيدالا
 برعلا كوام ١ ):١(
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 برعلا كولم

 عماطلا نانا مهيفو «(همكحن نيضارلا ريغ هاياعر صعب ةطاسوب هرمأ

 . ةدامسلاب عهاطلا رباكملاو لاملاب

 ةينطولا تاحرد نم ةحرد ىللعا 5 نيقيرفلا بااطم تطسب دق اه

 ةحاصملا اهءف نرتقت ةجرد ىلا هنع قيرف لك لزانتب دق ام اما .ةسايسلاو
 وهف «لوقعملاب  ةيناملا وا ةيزيلكتنالا - ةيئطولاو « فاصنالاو لدعلاب
 . تاضوافملا نيهرو ثحبلا تحن لازي ال
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 يح مامالا

 - تادهامملا - تازايتمالا - ةيسايسلا تاسفانملا - يسنرفلا دفولا
 -بيرغ ىلع بيرغ -نميلا يفو ناتناففا يف زيلكتالاو سيسن رفلا

 ليخدلا حالسلا اهلا ءانيم - نيل ةراجت راكتحاديفتسي مامالا
 -ةديدخلا ةبضق يف اياوزلا تلثملامامالا ةسايس يف أطخلا - ريسع يف

 - مسا جضان رمالا -نورئاح مفاوشلا , مامالاو ديسلا نيب زيلكنالا

 .باوجلا - ءاعنص ىلا باتكو ةيقرب - رقما

 ضعب نوفرعي اهنف انك موي ءاعنص اوشغ نيذلا نومسنرفلا ناك ول

 ناضمد ربش يف اوزاج امل نيماسملا تاداعو مالسالا لوصا نم ءيشلا

 قيرطلا يف امنوستح عاونا رخلا نم مهعمو « ًازايتما مامالا نم نوغبي
 فناك يتلا مهتاداع ضعبب مهكست ناف . دويزلا ةصاع يف مدخلا مامأو

 « اولقع ول مهسفنا ريغو « دالبلا لهال أمارك ١ اهنع اولزانتي نا يغيذب

 ءوضولا ءام را ءارو موقسف دويزلا مدخلا بصعت كم الو مويلع راثا

 . ناورذاشلا ةكرب نم

 . ةحلصملا نودشني راحت اوعدا 6 هو كلذ نيسسنرفلا مهياال دق

 يف زيلكتالا نورابي اوؤاج نويسايس مهما : اولاق نيفراعلا ضعب نكل
 « ايمسر مهلابقتسا ةيمامالا ةرضحلا رمأت ل كلذل . مامالا دو بطخ

 « مامالا اوماعيل كانه سرملا مهفقوا ءاعنص ةباوب ىلا اولصو امدنعو

 . هيدي نيب لوألا فرش اوزاج مايا ةثالث دعب مث . لوخدلاب مهل نذأف

 ريدم « يجرج » ةرايزب كثذالا وهو هانمرحْ ام اوحنم مهنكلو

 صاخ ”ىنعم مامالا هب رمأي وا نذأي ام لكل نأك . شوط رخلا لمعم

 نييسنرفلا عامجا يف نأ . ماسعنالا باحصا هفوض ىلع ًانامحا ىفحي
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 برعلا كولم

 اذوه . ةراجتلا دودح رواحتت مهتحمم نا ىلع ادحاو ًاناهرب يح رجب

 وهف 2 ه_ةمدخ 5 جنرفالا اها ملاجر دحا ادوهو ؛« ماهالا لمعم
 اذاف . مالسلا يف ادغ منع ينغتسيسو ةريخنلا يف منع مويلا ينغتسي
 . ةعفنملا نولدابتي نا رفأكتف مدهاع

 نوفتقيو . زيلكتالا نم «مولعم وه م ٠ نوراغيم ن وسن رفلا اما
 ريصا عم ةدهاعم سما زيلكنالا د-قع . اولحو اوب مذ اهيح مهرئا
 سحا .كانه انفو ًايسايس مهرما اوتيثاو نويسن رفلا مهافقتف ناتسناغفا
 اوعراسف ءاعنص ماما عم ةدهاعم دقع ن وغبب زيلكتالا نا ن وسن رفلا
 «ءاشيزنم هتازايتما منع ةدا رالا قلطم مامالاو «نميلا يف مهةسفانم ىلا
 . ءاشي نم عم تادهاعملا دقعب و

 مدقهت دقف ٠ نيلا 5 راحت يفو نميلا يف ن رقاّسس نييسن رفلا نا ىلع
 نماثلا نرقلا نم لوالا دقعلا يف انا قيرط نع تءاج يتلا ةئعبلا ركذ
 اهطورش لدت هللا نيدل يدبملا مامآلا عم ةيراجت ةدهاعم تدقعو رششع
 ابلجا نم كلككفتتو « نيدلا دودح دالملا ةحاصمل اهدنع عستت ةيكلح ىلع
 نيعتسي( مار كلا هدادجا رثا يفتقي مودل ١ ىبح مامالاو ٠ بهاذملا دوش
 ةسامسلا يف ةطخ يه ٠ لأ ىلع ةمحن رفا ةم وكح هتسامس يف كلذك
 تا دح دنع اهبحاص فقو اذا دمفت دقو ؛ زوخحت

 ء يشب امل نذاو جنرفالا لود نم نيثل ود ىبرع ريمأ دهاع اذا امهأ
 نالتتفت . هدالب ىلعو هملع ةرلي ناتنثالا نوككتف هدالب لخاد ذوفنلا نم
 نراك اذاف .بزحتلاو سئاسدلا نع الضف « اهنالتقتف ةحلصملا لميس يف
 ودعألل راصبإ _ ثيلي ال هتمعر يف دحاو ودع هل ناك اذاو . ءادعاو كرو :واثم اهبمف هل ريصي نا ثيلي ال « ءاعمح هتعر ىلا ايوبحم ريمالا
 اهبمف ريصي ريمالا ىلع دحاو بزح داليلا ِق ناك اذاو ٠ يسامس بزح
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 ىح مامالا

 . ةثالثو نايزح

 ةينطولا اهتيبرت دالب يف يءايس ليك و لك نا ملعلا ىتح ملعن انا

 « اهتم رك ىلعةصاخ صا رغال نيمقانلا دالبلا لها نم ًايزح هل دِخيتي ةصقان
 . هةتموك حج ةحاصم هم دخلة سدف

 كلذ ناف دحاو رما' نيفرط ةضواف» ُْق ريخ ةم ناك اذا « لحأ

 « كلذ كردي ىمحي مامالا ةرضحو . تانثالا هب كرشا اذا لوزي ريا

 نييلاطي الا نيسح كلملا مد_ ختي اك « مونلا نييسن رفلا مدختي وبف

 ءانيم نالا اهمهأو هتامغي لواو هب ام لح وأ لك زيلكن الا نم لال

 ًازابتما بلطت ةيسنرفلا ةّثعلا تءاج . رمح الا رحبلا ىلع ىلعالا نميلا

 ةراحتر ةحابو « هخ وا ْق رخآ ءانسو < موديملا هلا ءانم ءانب ةداعأب

 الا .هخولاو اذيمملا م اماقف 6 ةديدخلا داعتسا اذا « مامالا نكلو نا

 اذا ةديدحلا نع يغتس نا عبطتسي هنا زياكنالا موفي نأ ديرب هنا

 . ررمالا ميم يف ءانغتسا لك مهنع ىنغتس ناو رمالا ىضتقا

 نع ترودحس اوواح راح نييسن ر ملا ءالؤه نا مامالا انا لاق دق

 . اهنا قير ط نع ةرحاتملا ىف ؛ ًازاستما نوبلطي و اندنع ةراحتلا لاوحا

 ةراحت راكتحا وهو ه وبلط يدل ري كلا زايتمالا اولاد ال مهنا انماع دقو

 وأ هتصح عب ىلع م هدهاعي هنكلو « كلذي كي لست ال ما امالاف . نبلا

 يرتشيو؛ ةنملا ْق سك فاالا ةرشع غلبت يه 2 جلا نيل نم راشعالا يرحب

 . حالسلا نم هقفاوي ام ملم

 ةبغر الو « حالسلا نم رثكا ةيبرعلا دالملا يف ء يس الإ حالسلا

 مئادلا بلطلا اذه ىلا يعادلا اف . هيف مهتيغر نم دعا برعلا ءارمال

 ممانلأس امدنع مامالا باوج ءىرا اهلا 5 رك ذت ؟ ندسلا يف ًاصومدخو

 طش عمطي وهز ٠ ريسبلا 4 ريسملا لاقف ١ لهاو نميلا دال نم ب

 اللا



 ىبيردالاو هيارتحا يف ماه الا نا ءاعتصيف تعمم املاط دقو . ريسع دالب

 را

 هجر نا ديرب لب طقف ةمولعملا هدودح. دنع هودع فقوي نا ديرب ال

 معسا تنك . اه ليخد نوعدب 3-3 هنال © اهلك ربسعو نمعلا دالي نم

 دسلا رمأ نم ريسبلا ريغ ذئموي معا نك ا ينال ًاتكاس مالكلا اذه
 . هداليو يسيردالا

 قثداحمو « نازيج يف ديسلا يفرايزو « ريسع يف يتلحر دعب ينكلو
 ءمامالا ةرضضح ةسايسيف أطنخملا يل ناب « ةمابت يف ةماعو ةداس نم سانلا
 ىناو. ةديدحلا ىلع يلوتسي نا «ةسايسلا كلتب « ريسعلانم هنا تدكأتو
 يف ةدايسلا باحصا مهو يسيردالا ءاقدصا نولازي ال زيلكتالاو كلذ هل
 كلملاو نازيج ىف ديسلا نيب ةدهاعم دقع اوئسحتسا اذا مهف ؟ رمح الا رحتلا

 نوامقي دقو ٠ مام كلملا نيد اهلثم نظا ام ىلع نوئسحتسي ال نيسح
 . مهتدز اومو م6 أرب كلذ ناك اذا ةثالثلا نيل قافتا وا ةدهاعم دقعب

 وه مهالاو لوالا « ءازجا ةئالث ىلا للحتت نايب ىلجا يف ةيضقلا نا
 هفاوشلا هوجو وه يناثلا . يسيردالاو مامالا نيب زيلكنالا دوجو
 . ةيناهلا مهتسايس يف كارتالل نوع سممالاب اوناك اك مويلا زيلكنالل انوع
 هقاوشلا ني نيب « عازتلا روحت يهو ؛ ةدردحلا دوحو وه ثلاثلاو

 ةقيلا ىضوفلاو ةسايسلا لضفب تسما دقو . زيلكنالاو دويزلاو
 . ءالملاو بارخلا

 ىلع .هدودد_د تددح" اذا ملسلا ىلا ليي ذئموي ي ردالا ناك دق
 اوادبو حالسلاو تارهاشملا هنع اوعطق دق زيلكنألا ناكو. ةيضرم لاح
 يف ةيبغر ةضدافملاو ةملاسملا لمم !و:سحتتساف . هنم روثفي نو رعشد
 باركسالا نم اوساق دق اوناكف عفاوشلا اما . مامالا ةقادصو هتقادص
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 يد مامالا

 لاح يف اودغو « نيمامالا كلذل اوهركف « ًالاوهاو (باذع مثادلا

 . نيرشلا رغصا مهيلا ببحت

 فنراكو .٠ ملسلا باب كلذك يبف نذا عازنلا باب ةديدحلا تناك اذا

 . كلذ ىلا ةليسولا ريغ ىتبي ملف « ملسال احضان ذّئموي ادب امي رمالا

 سلو باوجلا يفءاجف رّمؤم دقع اهيف ضرعا ةيقرب ءاعنص ىلا تلسراف

 ال ٠ نييلا عيمج يف يسيردالل قال : كانه هتعمس املاط ام ريغ هيف

 يف ةرث ال ةديدحلا يف ىناثعلا رودلا دعب الو لبق ال زيلكتالل تح

 . ندع يف هلك ءاودلا « رمتؤلا

 لارتلا دمتعملا لسرا دفق ناكو رّمؤما نسحتست ندع نكلو

 يف بغار هذا لوقيو ءاعنص نم يعوجرب ىنئنه ًايكلسال توكس

 ناكو نازيج يفو ةديدطلا يف ترخأت ظحلا ءوسل يننكلو . يتئداحم
 لوالا هنواعم تلياقف . ندنل ىلا دمتعملا رفاس موي ندع ىلا يلوصو

 عوضوملا يف ايلم انثدحت نا دعبو 'تراب رحياملا ذئموي ةلكولاب ؟ احلاو

 : ةيقربلا هذه ندع يف مامالا بودنم ةطساوب ءاعنص ىلا تلسرا

 يف ةبغرو ةلاسملا ىلا ًاحابترا تدجو يفال رشيتسم لئافتم يلا

 اوماس نا ف فت وبغري مهن يا . اهنم دب ال طورش ميلاطم قيقحت

 مهسفنال نوري الو يسيردالا عم نودهاعتم مينكلو مامالا ىلا ةديدحجلا

 نولبقت لبف . هنيبو كذيب يا نيفرطلا نيد ةيماسلا ةيوستلا ريغ يف ًاجرخم
 نم نولثم هرضحي ندع يف رّمتؤم دقعب مامالا ةرضح لمقي له ؟ كلذب

 دمتعملا هدعو اذا داّتعالا راد نم لثمو يسيردالا لبق نم نواثمتو هلبق

 نيبو هنيب مسلاو قافتالا 2 نأ طرش * ىلع ةديدخلا ملستي ًايممر

 0 ؟ ىسردالا

 داحتالا ىلا ًالايمو اغار هتدجوف نازيج يف ديسلا تاباق دق
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 برملا كولم

 لصلا دهقع نأ نظاو . ريسع عاول 2 : ا[ اح 4 فرتعيأ نأ طرشب

 ةمقرشلا دود يفهئاضراو ةديدخلا مملست ط رش ىلع ةلمدو مكنيب نكم

 ينوفر ع . ةلوادملاو عاتجالابو هي ةلا ناس الا حاصلا م 2 الو .4 ىلامششلا وأ

 ةيزيمل كن الا ةموكملا نم ةيعسر ا عل بلطال ن وابقت م كك اذأ لاح

 . ديلا صوص

 ؛وا7 7 ةنس زوق م قفاوملا .١ ةنس ةدعقلا يد ١ ف ندع

 يمالآ لمحتأ ندع يف رظتنا اناو خيداتلا اذه نم نيعوبسا دعب
 « ةيفاص ةمدخ ةيبرعلا داليلا ةمدخي ًابح اهاوه ءوسو اهرح نم ةيبصعلا
 عم هلئمو © زعل ف يس ب رعلا هللا دنع ى ُي - ضهاقلا ىلا كلسلاب ءاعنص نم م

 تراكو . ىلاتلا با وخلا 2 ندع ىلا لوسر عم ابنمو ؛« جل ىلا تى

 ىأ 0 ريحدف 0 راطمالا ة 5 ليش نم ًاعوطقم يس س رعغلا ىذ ريخأ كك كسلا

 مل هتمحو هتمل نسح فرع دق انيحاص عم ةمارلا تناك 7

 . ةعورسثملا روصلا نم ةروص ياب نميلا يف هل ىتح ال ي ىس ردال نكل

 الا بحت الل نحو 1 عسا كم ةمواعم ةدحضاو هقوقدم انمحاصو

 رئؤملل موزأ ال ياهدلا نع اندالب ةمقل نوص سخن و كاعسم حان

 لايك نومهوقت "نأ كلذ ددرت ةيزياكتنالا ةموكشطا تناك اهم

 ىلع دحت سو . ةيزملا ا ةموكحلا دس 3 لكد . رمالا اله

 طسدو ريسع ىلع يسيردالا ةب كم اح نم هيلا م رس ِسأ [م لوقب ائمحاص

 0 ١ مامالا ىلا مهحيلس ست كنع كارتالا دب ناك امو ةديدجلا
 « « مارتحالا قئاف !ولبقاو ٠ ىق قئاقحلا هيلا ريشمأل
 ريا مه ديرت ؟ انناوخا « انمع ءانيأ « برعلا انتداسب ةليخلا ام

 ينأ ٠ يتقولا ريا نم جيزم ريغ يف نودغربي ال مهو مئادلا
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 يد مامألا

 امي مويلا ملسلا ناكل رّمتملا دقعب مامالا ةرضح لبق ول نا نيقي ىلع

 . اهني نارمعلا اتلص ةراحتلاو ءال ولاو نيدليلا ىلع

 نكمال ءاعنص ىلا رخآ باتكي تثعب ندع نم ترفاس نا لبق

 لقنا « راثئتسالا لح مامالا ةسايس يف لحت تأدب يتلا ةركفلا كانه

 : يلب ام هنم

 . يسيردالا نيدو مكليب سلا مت نأ طرش ىلع رسسم رماآلا

 ْف مدجح نا . داليلا نم لحرلا جارخا اولواحت نا ثيعلا نمو

 قب اقحلا ىلع علطا نم لك اهسف رضي ( ةتياث ةرهاظ ةديدطا ةضضق

 يقارب ال ليخد هنا هحو ىلع يسيردالا جارخا يف م نكلو

 نوفعضتو متحلصم نورضت اهب ماكس اذاو . سانلا اهيلع

 ش 1 ةديدجلا بلط ف 0-6



 برعلا ُك وأم

 ةدهاعملا

 -ةسايسلا ديحوت  ةيئيدلا ةلكللا ديحوت ةئيدقلا ةيبرعلا تارامالا
 عم تادهاعملا - زاجحلا كلمو .برعلا كلم  ةيثحالا ةلخادلا
 - نمسلا نه ءزج ةماهت - موجحملاو عافدلا  ةيينحالا تاموكألا
 ةكميف مامالل بودتم  حالسلا لمعم - ةيضفلا دوقنلاب ةلماعملا ديدحت

 - ةاكزلا لام نم ريفوتلا قودتص ءاعلضص ف كلل بودنئم
 ةدهامملا صوصخ نيس كلملا ةلالح ىلا بأ 1 3 ةيمومعلا تاع اشنالا

 , مات كا

 ُ نأس تاذ يد ةعيط تس يلاو اممعس تي دقت يلا ي يعاسملا نا ا

 م يتلا ةدهاعملا 5 هروص رشنا نأ بحاولا نم ىرأ ةبب رعلا ةضضقلا خبرات

 :دحاولا ف رطابو ا ,لماكب ي ك اهو . مامالا 5 رضح عم اهيلع قافتالا

 )0» ميحرلا نمحرلا هللأ م.سإ 2

 يف ماظتنالا وه قافتالاو فالتثالا اذه نم ديح ولا دصقللا ن
 نواعتلا نوكي هيو اوقارفت الو ًاعيج هللا لب اومصتعاو 0
 اهمنارمعل دالبلا عسيمج يف بحي 5 للا ماكحا ذافنا ىلع دضاعتلاو
 لالخالا و ايف لخدتلا نع نيضراعملا يدبا فك و ان وْ مالصاو
 . اتراحتو اهتعانص ةيوقتو اهناكس شاعم نبمأتو اهلها ةحاربو اهطاصم
 ىمحي هللا ىلع لكوتملا مامالا ةرضح نيب ةدهاعملا هذه تدقع كلذلف
 في رشلا كلملا ةلالح ثيبو نبدلا كيمح ي هحم نب لم هللاب روصنملا نبا
 ًاروتسد نوكتل ةئتآلا داوملا هيوحت ١ ىلع نوع نب يلع نب نيسح

 ةعد رس ملا ىلع ةرادم لامالا لعجو ةسينلا حالصأ مدقت لمد لمعلل ١
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 ىحن مامالا

 ' ماربالاو صقنلاو ماححالاو مادقالا يف ةيدمحالا

 ةقرفتلا لبقت ال ةيمالسا دالب اهانداو اهاصقا ةيبرعلا دالبلا لوا
 ةينيدلا ةعماجلا ثدح نم ضعي نع اهضعب كاكفناو ةثزحتلاو

 اهوبقمدع نم دارملا سيلو . ناسللا داحتاو ةينطولاو ةيموقلاو

 نيروهشملا اارمال يوت و ةمييدقلا اهتاراما لاكشا ريمغت ةقرفتلا

 اهتيلخاد ةسامسو اهنلامعاو اهوؤش ةرادا نوري نيذلا نيمواعملا

 ةسامسلا دمحوّدو'١'ةينيدلا ةماكلا عامجا ب واطملا امناو.نورق ذنم

 ةيبنجا ةلخادم ريغ نم دالبلا لاوحا هب ملصتو هللا هاضريهجحو ىلع

 .""اهتدحوو ةيبرعلا دالبلا لالقتساب لت تاب ةيا نم ةيجراخ

 ةلالح فرتعيو كلملاب كلملا ةلالل مامالا ةرضح فرتعي  ايناث

 . " ةمامالاب مامالا ةرضحل كلملا
 ةيجراخلاوةيلخادلا هتسامسو نميلاةراداب مامالا ةرضحصتخم - اثلاث

 يفهترادا تحت ام ةسايسب كلملا ةلالح صَتخمو هفالسا ديب ناك اي

 ةلواقم ثادحا اههدحال سلف. ةمجراخو ةلخاد هريغو زاححلا

 لديافهائنمضو يذلا لصالا يه « ةينيدلاو ةيموقلا ةماكلا عاتجا بولطملا»(١)

 ةترضح ليقو 6« ةينيدلا ةماكلا عاججاب » ةشقانملا دعب انماسو دنيلا يف هارت ام مامالا هيب

 , ©« ةسايسلا ديحوتو »د اهلا فاضي ناب

 انفضاف ًاقالطا « ة جراخلا ةيمنجالا ةلخادملا » دنع مامالا فقو دق ناك (؟)
 ةداملا يفنث ال يك «اأامجدحوو ةيب رعلا د البلا لالقتساب لت 25 : تاللكلا اهملأ:

 ةدرغلا ةلد ادملا هذه لثم يف ام ىفخي الود ةيميذبتلاو ةيداصتقالاو ةيرادتلا تالخادملا

 ءارمأ رئاس لثم ماهالا ة ةرضح نا . ةيب رعلا دالبلل ريخشلا نم ةيسايسلا لماوعلا نع

 . كلذب مئتقم برعلا

 فرتعي ماهالا ةرضح نا ةدهاعملا نم ىلرالا ةخسنلا يف ةداملا هذه تناك ()

 ينءاجف « نأشلا اذه, تاضوافملا يف ًاعوبسا ائنفرصو . برعءلا كلم نيسح كلملاب
 ةرضح كيلع ملسي ؛ لوقيو ينظقوي لسللا فصتنم كلاهر ًامود دا ديسلاا
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 ب ررعلا كوام

 اس ريغ الو دالم )| نم ىلا اغلا ةرادا تى مع قاعتل م ف ةيدنجأ

 الل اهتماخأد ةرادا يف لخدتي الو اهترادا بحاص فرط نمد ًالوعجي

 قافتالاو 0 الم ةرواشملا دع نوكي نا الا ةماع الو ةصاخ

 كلذ نم ًائيش امهدحا لعف اذاو . هناحبس هللا دارم قباطت ةحاصمل
 رادع الف آد رفخم رثآلا ةكلمع ىلع ام َْق ةسنجا ةلواقم كي وأ

 1 ةقياس ةلواقم صقن اههدمال سملو . ًادمتعم نوكي ال و هلعف ام

 اهدقاع ةصامغ * قلعت ام ف رخآلا فرطلا ن م قافتالا اله خد رات

 ىلع تامتما اذا يناثلا ةكلمك قلع ام 4 ةدفان ركتعل الو ةتكلمو

 نم هم دقت 1 ضقت قافتالا ١له دعب الو اهتامص وصخ نم ءىَس

 . تاموكملا يىدحاو

ْ 

 -؟ا ا ةحفص حرش عمبأت

 وهاع فرشمن نا انئكمي ال . دنبلا اذهب رظنلا يف هدعاست نا اصوصخ كلأسيو مامالا
 لح كدتع له * لمعلا فيكف . كلملا ةلالح روعش سمي نا مامالا ىبأيو عقاولا ريغ
 لواحا اناو نيتعاس انشقانتو انلدبو انادعف كنذم مامالا ةرغح هيغبي # لكشلا اذه
 نا نميلا يف ةحايسلا دعب كلذ قوف تيأر دقو . اهبناج ”فيعض ةيضق نع عافدلا
 اب ًاريخا دمحا ديسلا ليقف ةوقو ًاددعو ةحاسم زاجحلا كلم فاعضا ةسمخ مامالا كلم
 صقل ون لعد ةقلاعلا ةداملا يف تفضا دقو. يلاحلا صنلا وهو لكشلا اذه الح هتحرتؤا

 . ع« هريغو » ةملك ©« زاجحلا يف هترادا تحت ام ةسايسب كلملا ةلالح
 برعلا كلم نيسح كلملاب فرتعي نا ةقباسلا تاض وافملا ىف مامالا لبق نوؤكي دق

 رينغت ىلع ماهالا اتلمح ةبرت ةعقو يف زاحملا ةراسخو برحلا دعب كلملا ةسايس نكلو

 . عوضوملا ي 0 ةيأر

 اصوصخو ةيبنجالا تاموكللا عم تادهامملا دقع هضفر ىلع أر ًارصم مامالا ناكر
 ظ ةرواشملا دعب نوكي نا الا » ةيطرشلا ةلمطاب لمقف .ةيحراخلا رودالاب قلعتي اه ي
 ,.. كلذ نم ًائيش انهدحا لعف اذا » : ةيلاثلا ةلم أ ىف © د رفنكم م ةماكبو و
 4 ًادرفنم
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 ىحب مامالا

 ةلالجو مامالا ةرضح نم لك نوكي ةدهاعملا هذه ءاضما دعب  (ءبار
 ”انوع ةعبتلاو ءارمالا نم ةفيرشلا امهرماوا مهيلع يرت نمو كلملا

 ضراعم وا جراخلا نم لئاص ودع لك مفد يف هل ًاريصنو رخآلل

 بلطلا ىلع ءافوقوم نوكي رصانتلاو نواعتلا اذهو . لخادلا نم

 صوصنلا ةرئاد يفو موزللاو جايتحالا دنع نيينالا يا نم

 . ةمعرشلا

 نم دادما اههدحال مزل اذا نيفرطلل قاشم ودع روبظ دنع  ًاسماخ

 تحت لخديام رادقع بلاطلا ةناعا ةئاعالا هنم بلطت نم ىلعف ىيلاثلا

 بلاطلاىلعو .ةيبرح تادعم وا حالس وأ لاجر وأ لام نم هناكما

 . ةمزاللا تانيمأتلا عم نيبولطملا مزاول لاجرلاب دادمالل

 نيب ةلسارملاو ةلصاوملا قرط نيمأت ءيش لك لبق مدقملا نا اب  [سداس

 ةضوافملا ناكمال برقالاو لبسالا قيرطلا نم نميلاو زاجملا

 يف لئاأطلا دوحو موالعملا نمو « مزاي ام لك يف ةعرس ةلصاوملاو

 لئاطا نواعتلا مدقت مزاللاف « نيبلا ءازحا نم ءزج يه يلا ةماهت

 وااييلع قفتي ةسامسب اما ناك هحو ياب اهوحنو ةديدخلا نم عناملا

 الك يف ةمزاللا تارك ذملا ميدقت دعب نيبئاجلا نم اهقوس نوكي ةوقب

 . "٠ نيينالا نم تاكرحلاو تالماعملا ةفصو نيرمالا

 م اننكحاو يسيردالا ديسلا اهي دارملا ناب نوملاع حنو ةداملا هذبس انملس )١(
 «ابيلع قفتي ةسايسب اما » يهو ةيطامتحالا ةلمجلا اهلا انفضا نا دعب الا اهملع قفاوذ

 يسيردالا نيب ةدهاعم ذئدعب دقمي نا لمأت انك دقو « ناك هجو ياب » تاللكلا دعب

 ديسلا نيب ةيملسلا ةطساولا وا لصولا ةلص كاذ ذا هتلالح توكيف . نيسح كلملاو
 ديدحت يف نيبلا تاذ حالصا نم « اهيلع قفتي ةسايسب » نكمتيف هيفيلح مامالاو
 ىلإ يباتكو يسيردالا ديسلا عم تدقع يتلا ةدهاسملا رظنا . نيقيرفلا يضرت دودح

 . باتكلا نم هعطوم يف اهصوصخغ نيسح كلملا ةلالح
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 اول
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 ظ برعلا كوام
 يف برضت يتلا ىبرلا عاوناو شغلا نم ةءلاخا ةضفلا ةكسلا  ًاعباس

 يف ةربتعمو ةلوبقم نوكت اهلوادت ةميق ةنيعم اهبحاص مهاب زاحملا
 بناطا نم ةباتك نالعالا دعب ةنمعملا اهتميقب نيتكلمملا يف لوادتلا
 ةفصلاو ةميقلا ةمكو لوادتلل ةيفيكي همساب ايرض نوكي يذلا
 . ةكسلل ةزيمملا

 ندل نم بودنمو ءاعنص يف كلملا ةلالح ندل نم بودنم نييعت ًاتماث
 يطاعت يف طسوتلاو راكفالا ةلوادمل ةمركتلا ةكم يف مامالا ةرضح

 . تارك اذملاو تاضرافملا

 رئاسوةيبرحلا تاهملاوةخلسالا عاونال نيتكلمملا جايتحا مولعم ًامسات
 لمعل تالآو لماعم داجيا ىلا اهجايتحاو ةينفلا تايقرتلا عاونا
 نم ةدهاعملا هذ_ه ءاضما دعيو . دصاقملاب موقت اهريغو ةحلسالا
 لئاسولاو بابسالا نم مزاي ام ريرقتو ةعجارملا نوكت نييناملا
 لغو :لماعملا نم هنلا جاتحما داحيال تادادعتسالاو تامدقملاو

 لامسالا ةيفيك و نيفرطلا دصاقمل عماج بسانم اهلا عتسأو اهسسأتل
 ريغو ةلمعلاو نيظفاحلاو نيرومأملاو فيراصللانم كلذل مزاي ام لكو
 . كلذ

 ةنس لكل ةصوصخم ةمولعم لاومالا نم غلابم نييعت نوكي - ًارشاع
 نم ةعساتلا ةداملا يف رك ذ اميف فرصتل هيلع قافتالا ن وكن رادقع

 تادادعتسالاو تاءاشنالا نم هملع قفّتي ام وا ةيرورضلا لامجالا

 هيلع نيعتي ام بناج لك نم ظفحت غلابملا هذهو . ةمهملا ةيمومعلا
 نيف رطلا نيب اهملع قف تانيمأت دقعتو موزألا تقو ىلا هتليزخ ْق
 هنامزو هتقو يف اهنم مزاي ام لك ةيدأت نيمأتل نافرطلا اهاطاعتيو
 لوصحمي رخأآت دحا نم نوكن الو نييناكلا دحا ررضتي ال ثسح
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 ىح مامالا

 دصاقملا (١

 اذاو ةنس نب رشع ىلا اهمكلح رهشتسل ةساسالا داوملا هده تمس ةرشع ىدحا

 هبط وا هليدبت وا اهنم ءىش ليدعت ىلع ةدملا لالخ يف قافتالا ناك
 دعي ةيحتسا اه لكف راكفالا لوادتو حااصملا هضخقت امابسحل

 نوكي ةنس نيرشعلا ما دعبو . ةدهاعملا هذه مح همكحف هريرقت

 .ىلاعت هللا ءاس نا هليدمت ىلع قفتي ام ليدبت وا يه م اهديدحت

 م٠4. ةنس ناضمر رهش ١ يف ءاعنص يف ررح
 باتكي ةيوحصم يني نيطئطسف يقيدص عم ةدهاعملا تلسرا دقو

 : ىلد ام هنم لقنا ينم باتكو مامالا ةرضح نم كلما

 دالبلا يف قلحر تاراَغ ىدحا تلعج يذلا رمالا يف انضوافت دق

 نم هيبرقتو برعلا ءارما ىدل هطسب يف يعسلاو هب ماتهالا ةيبرعلا
 هللا هزعا ىسحي مامالا يف انيقلف . لوقعم ىلع لكش يف لوقعلا

 كش الو ءالولا فقوم ىف وهو . ةععاد لمعلل ةمهو « ةيغاص انذا
 هدبلا يف ريكي نا بحال هنا الا . ةينلاو دصقلا صلخم مدقلا تباث
 «نآلا ريسيلاب عتمتلا ناو. هطارص ًاريثك عسوي نا الو « هتاوطخ
 تاثحابمو تاليوط تاساج انل تناك دق . ريثكلاب لمالا نم ريخ
 يف هتلذي ام كملعي و « اهريخ نيطئطسق قيدصلا عمي «تاشقانمو

 معتل ناكمالا ردقب اهدونب عيسوتيفو اهيف بوغرملا ةدهاعملا ليس

 ضع انماسو بوغرملا لحب انزف دقو ةس رعلا ةدحولا نم هدشلن ام

 ةراما لك يف ةاكزلا لام نم ريفوت قودنص ءاشنا ةداملا هذه نم دوصقللا نا ) ( ١

 ككسسلا دأ 35 دكا نيد ا طاع ةكرتشملا ةمهوممعلا عيراشاا ي 0 هلل ةمب رع ةكلمو

 تنخ 2 ركفلا ىدحا يهو اهريغو تاق رطلا كمع هعلو ةيقرنلا كالسالاو ةيديدحلا

 اودقعو . 2 ءارماو كولم 2 هس ناسحتسا تفداص يتلاو كانه بم رشباو اهشبا

 . ًادارفتا اماو انماضت اما هم م لمعلا ىلع ةينلا
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 برعلا كوام

 .اهرهوجم سم وا ةءضقلا حدرب دقت ال ىلا تايئرجلا

 ال ممالا يف ةريطخلا تاضبنلا نا يالوم اي ةيؤضراتلا قئاقطلا نمو
 لايكلا كلذ ىلا تاوطخ نم اهل دب الف . للماك ةدحاو ةأثن أثنت

 ْق ةدهاعملا اما. لاحخلاو ةماكلا ةديسو نم هش تعرب ام ف تاروطتو

 انتلع اوئتسحتست نأ ىسعف . ةمبم ىلوا ةوطخ يف ةيلاطلا اهتروص

 « بيرقلا لبقتسملا يفو . انيأر باوص « ةمكحلا ردصم متناو « اورتو

 صوص دوب ةفاضا ىلا كلّ الو نوقف ود «( ةدهاعملا عسقوت م نا دعو

 . اهريغو جراخلا ِف دحأ ولا لشمتلاو «دوقنلاو «ةيدنحالا روهألا ديحو5ُ

 هل توكيو مامالا ةرضحو متتلالج نيب ةلصاوملا لئاسو متت نيح ذا

 ءارالا ةرشام نولداتت ءاعاص ق بودكم يللو مدن بودتم

 مسالاو ةمد رغلا ةحاصملا زي رعت ماع هم ام ىلا هللا ءاس نأ نوقؤذوتتو

 . اهحراخو دالبلا لخاد يب رعلا

| 
ْ 
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 ىسي ردالا ديسلا
 مع



 اهدودح

 اهناكس
 اممدحاسم

 اهلئابق ما

 اهندم مهأ

 اهيهاذم

 كسسلا ىالب

 ريس نم يسيردالا همكحي ام وأ

 ابوئح . رحبلا ىلع هنْيَم وبا ًالامش . رمحالا رجببلا ايرغ :
 ةيفرسلادودحلا تناك دقو ) نمسلا لاسمح قرش .ةديدخط"ا

 مامالل ًايونج هعار ليج رخآ: يلب اك ١6٠ ناضمر يف

 رخآو . يسيردالا ديسلل هم رل رواخملا عارب ليحو“ ىدععا

 ةرواجمادعسينب لابج لواو «مامالل الامم نافعص ليج

 اهضرع لدعمو . بولنحي ًالامث اليم نيسمحو ةئامالث دن :

 ةيقعلاب لص يذلا لوسلا .ًالم ن وعيس قريش ايرغ

 . اليم نوعيرا هضرع نازيجو يدم ءارو

 ونبو ءارحنقلاو ناورم ونبو ةحراسملاو 'مملا لاجد :

 . سمع وعدو لاله

 . لجاب و

 .٠ سودنهلاو دوهملاو نويسرابلا

 هيفا الرس" ستاوعنت دسم .- 7 .



 نميلا حطس

 - راطخالا - ودملا دالب - اهحراشو هدالب يف يزيلكتالا فظوملا
 ليج - نراكملا دحا بدؤي ىلع ديسلا - ليحرلا - فئافل ثالث

 -هلقم - مايش- بيعش يمغلا - ءاعنص عادو -تابرعلا قيرط ل رضع

 »« !اشد قوح مهاش داب |! ءاعنص ىلا تاعاس عبرا 3 ةلودلا ركاسع

 -سيمخا قوس -امنيتابو ةقهاشلا اهتوصح - هيمحلا - تانبلو ناعوب

 م ةيرماسلا 2 نهملا ومق قدحفقم - نداعسلاو ريمصلا - ثاقلا ساع

 . ةلودلا للا محررا لاما ثيدح هتذسات لتق يذلا هيقفلا ليقم لا

 اذاو ةدعاسملاو مارك آلا نع زحع اذا كللعي ال نم ميركلا

 «ال : لوقب ال افظوم ناك اذا مي رككلاو . كيلع نآي الف كمرك |

 ةعشضصلاب الثم ةزاجالا عفشي « معن : لاق اذاو « معن : لوقي نا دعب

 اذه وهمدالب ةموكح فو هدالب يف يريلكتالا نا . ةشاشسلاب ةعينصلاو

 يف ةحاولا لثم وهف « قرشلا يف اهس الو « ارتلكنا جراخ اما . لجرلا

 ءليمز نم“ ًاماقم عفرا نكي مل ناو ؛ ًاردق ريكا وه كلذل . ءارحصلا

 . ارتلكنا ْق

 يفةحاو اهنم «تاحاولا ضعبب تررم ينا يتلحر يف يظح ناك دق

 ىلع « ندعي » لوقا . تشعتناو اهلظب تسنأتسا ندعب داتعالا راد

 روزانا رفسلا يف يتبطخ تناك دقف . تابقعلا نم اهيف تيقل امهمغرلا

 يسيردالا ديسلا روزال ةديدحلا ىلا اهنم رفاسا مثءاعتص يف ىيح مامالا
 امأ . بارتخا يف نيدلبلاو ءادعا ديسلاو مامالا نكلو .ريسع يف

 نا نوعيطتسي مهف « ىلعالا نميلا يف مهل قحال ناك اذاف«ريلكتألا



 برعلا كولم

 ةديدملا ىربكلا اهتنيدمو مهفيلح اببحاص دالب ىلا لوخدلا نم ينوعنع
 ترا دعب « داّتعالا راد يف لضافلا نواعملا تلأس .مهدي يف العف يه
 ىلا فيرعت باتك ينيطعي نا « ءاعنص ىلا رفسلاب ةزاجالا تردص

 هل لوقأسو ندع يف مويلا وه : باجاف « ةديدحلا يف يسايسلا مهليكو
 نم لضافب نواغعملا ةطاسوب تعمتجاف . كلذك ناكو ..كروزي نا

 دمحم روتك دلا وه . يبرغ قرش هلقعو « ةيقرش هحور « دنهلا لضاقا

 : اناطيرب ةلودل ةديدلا يف يسايسلا ليك ولا « نيدلا لضف

 ىنال اُمئاد نينثالا ركشا « ماعتص ىلا ىقيرط يف اثاو « تنكو
 لب طقف تاقشملا نم انمساف املال تستا ثيح نم دوعأ نا تهرك

 ةرم تننظ ءاعنص يف اناو ينكلو اهلهاو دالبلاب املع طيحن نا يف انةبغرل
 قيرطلا كلت يماما تائمتف « ودعلا دالب ىلا رقسلاب نذأي ال مامالا نا

 انديزب ةداسلا دحا انءاج مث . اهلك ةديرم اهيف ةايحلا قاقآو ؛ندع ىلا

 ةاجحلا نيب دودحلا ةفطنم يف راطخالا نم هرتوص ام يف امنو ابرك
 نك رب ال يسيردالا .'رسالا نم نوئاست الف اهيف متماس اذا - لجابو
 . مامالا دنع نم مداق دحا ىلا

 الما انل ققح رمالا يف هانضواف امدنع مامالا ةرضح نكلو
 زارح لماع ةطاسوب نيدلا لضف روتكدلا ىلا ينم اباتك هلاسدا

 اذا : اثلامل ةئدبت لاقو . لجاب يف ةيسيردالا شوبملا ريماو ةخانم
 مر فسب سأب الف باجيالاب باوجلا ءاج

 انربص . ربصلا ءيش لك لبق ملعتيل ةيبرعلا دالبلا يف رفاسملا نا
 : ةيآلا يف ةيزعتلا نم ًائيْس اندجو اننكلو « لمالا انعطقو مايا ةرشع
 ئدلب نيب قيرطلا ولخت الف . كل ريخ وهو امس اوهركت نا ىسعو
 يالوأ لوقا ام يف موي تاذ ركفا انا انديو ٠ راطخالا نم نييراحتم

 ا!(نعل ؟نحب
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 يسيردالا ديسلا

 . يفا ذئدعي فرعو« ينيسح ما تنا ينسحأ : ينلأس دقو هيوام يف ريمالا

 دالوا عسمج يذلا همقفلا خيشلا كاذ مير ف بيحجأ فيكو 2( يدحيلسم

 « نيماآلا ريا لوسرو « نيماسملا هللا رصن : مهاياو دشناو ًافص هتسردم

 :الئاقيلابم دق فئافل ثالث هديبو بجامللا لخد ةطرولا هده يف انا انيب
 : يه اذاف ىلوالا تضضفف . مامالا نم

 هللا مسب

 مالرتو هللا هظفح يرمعلا نسحلا نب هللا دع ةمالعلا يضاقلا يالوم

 دم ىلع ملسو هللا ىلعو هتاكربو هللا ةمحرو مكلع مالسلا فيرشو
 , نيمآ هاقب ميديو ةمعنلا يلو ظفحي هللاو هتاده لآو

 : بجاحلاب تحصف لعئتشا ظيغلا نم تدكو دهلا اذه ىلا تلصو

 نا مامالا سأرب فلحب وهو باجاف . يل تسيل لئاسرلا هذه لجراي
 ةءارقلاتفنأتساف يفاحنر نيمال يه :لوقي ناويدلا نم لوسر اهب ءاجدقف
 : ًايضغم تفقو ثيح

 انل ناونعلا . انملا لوسرما ةطسويلا باوج ردصو مالسلا ردص
 زارح لماع مكظفحي هللاو نوعلطت امك ىناحيرلل بوتكلملاو

 عوكالا يلع ١مم(. ةنس ناضمر ٠ ف

 هللاب ذوعنو يركلا ربشلا اذه ءاقتع نم انلعحي لاو : ةيشاح يف مث
 . راثلا نم

 : ةيناثلا ةفافللا تناكو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 هللا هماس يناحمرلا نيما مهشلا مرتحلا لجالا ةرضح
 مكحلاةرضح ىلا باتك عم مكباتك ددو .مارك الاو مالسلا دعي
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 برعلا كاولم

 مدقم وه اهو هةءاوح درو هيلا ًايفارغلت هانلسرأ هتقودو نيدلا لضف لاخ

 ةليجحلا يفانف رط نم مئاقلا م زان مكل وصوبةخانم نم انوقرعشسا اذا . مكيلا

 ةيس ردآلا شوبجلا دناق . لحاي ىلا مككففاريل

 رهاط دمع .("١ ةنس ناضمر ا/ ىف

 ناوضر

 : ةثلاثلا ةفافللا تناكو
 (. ةلس مدلل مون 5 ىلإ ليحن

 يناحارلا نيما انقيدص ىلا

 نيح. مكب ًالمسوآلها . انفرطل مكم زعانرس» م افاعو هللا اح

 ناوذر رهاط دم ماهفا خيشلا دئاقلا ةرضح ان رعشا مكفا رغلت لودو

 هللا ءاش كا م ارن ابيرقو . مزلي ام لجابب ةيسيردالا شويجلا دئاق

 . لاح نسحاب

 ١.٠ ةنس ناضمر !/ 2

 نيدلا لضف دم
 ىرا ءىراقلا ابا نظت ال . املاح نسحو انلإب نأمطا دق ! هللدلاو

 كاف . ةفاخسلا نم برض وه هب كلاغشاو رمالا اذه لثع انماتها

 ام ضع تسسحاو اندصاقم ضعب تك رداو رفسلا يف انتقفار اذأ

 كرود ًانامحا لوحت رومالا راغص نا دكأتت اهليدس يف هسساقن انك

 ةيوام تامغ تددب « ةديعس ناضمريف ةعاس ىلع نذا هللداف .اهرامك

 تاضوافمال نهذلا افصف ؛ ةديدحلا قيرط انل تحتفو « انئامم نم ميريو

 مامالا ةرضح انذأتسا مث . مايا ةرشع كلذ دعب ترمتسا يتلا« ةيسايسلا
 تاضمر ف نم و انكش امو» : ارك [فيطل هعيدوت يف ناكف ليه لاب

5 



 يسد ردالا ديلا

 دوعت دق . ١" بنعلا ربُس ىلا اندنع اوقمت نا دوئو بجاولا, موقن نا

 ىربو.ةبد رفلا دالملا يف مسلس نيما ذاتسالا اما « نيطنطسق اي انملا

 « ٠ مهنيبو انثيب ةلياقلاب نيما ار انماظت الف . انريغ

 ًارودغ هرابز ىلع ديسلا انريمستي لكوملا تاكو باكرلاب انل رما مث
 .انل هرفو الا هتاجاحو رفسلا تاحيرم نم ًائيش عدي ملف « انتحار ىلع
 ليحرلاهوي حابص اياطملا تءاج امدنع . همزعو هتريغ نم دحاو لاثم
 « مربتو رذتعاف هنع اهبحاص لأسف . باكر الب اهادحا جرس نا ىأر
 : ًالئاق هنم '' ةينطلا دخاو لجررلا طسو ىلع هدي ىلع ديسلا برضف

 . ايبلم داعو (فكحار ةنيدملا ىلا يراكملا حارف . باكرلا تاه حر
 ناك اذا .  هب انمفشت نادعب الا هملا ةيسنحلا يلع ديسلا مجري و

 سأرو قيرطلا يف نوكي فيكف ينبع تحت لازي ال وهو هلامها اذه

 ! مامالا
 . ديدهتو دمعو الك هقافر ىلاو هيلا اهبحو ةيطخ مسقلا عفشا و

 روسلا جراخ ىلإ مامالا لبق نم يسيكلا دمحا دسلاو يلع ديسلا امعيَس

 نيلضافلا نيذ هب عمتجن انك اذا « نيفسأتم نيرك اس كانه (هانعدوف

 ربكاو انيلا ءاسلجلا برقا ًاصوصخ دمحا دسلا ناكو امهاوس نم رثكا

 . نيسن وما

 نم هئارو ام روصتنل انك امو . رحبلا يغبن ابرغ ءاعنص نم انرس

 مونلا كاذ انلصو ىتح تافاسملا لوه نم رخاو ليج نيب امو لامحلا

 )١( تاريزح رخا يف كانه جطني وهو هعاوناو هتدوحب روهشم ءامنص بنع .

 ةيضرع ةميقو ؛هلحاصي ام يف ةيقيقح ةميق ؛ ناتمبق مهدنع رحتلا يا ةيبنحا (؟)

 هعازتنا يفو ) يناهلا هلمحم ام زعأ يبف , ةقايللاو ةؤرملا هبحوت ام يف يا ةيعاتجا

 , ةناها ربكاو هل بيدأت دشأ ةئم



 يسع

 نرعلا وأ ولم

 اننا . هيلا كاياو لصن مل زيزعلا ءىداقلا اها اننكل و . ناعوب سأر 9
 ةعورزم ةريغص مقب هم هنق عيبسو لهس ف رصع ” لمحو ءاعنص نيب لاؤت
 انرث ا اذا ديلا رهاظ يف مشولا ي ةايك » رويلا رمسلا هتاحسف ناب 7
 اذا تايودبلا هوجو يف تاماشلاك وا . ةيلهاجلا ءارعش نم ةراعتسا
 ام ىلا يرقا اذهو ارضا قاروالا ضعبك وا. بسيشتلا انٌدْس
 اهارع ةرحس يف  ةلمهملا ضرالا كلت زاتحت نت و هب رعش انك
 نم ناكم يف داليلا هذهو . اهلا دوعب ًاعيبر ةرجشلل ن .كلو . فيرا
 ريغ نراسنالا ءاش شامو « ائاد ةعمدر نوكي نا ةعيبطلا تءاش ضرالا
 . لوخلاو لسا

 ال يلاهلا نكلاو . نمملا ضرأل اهلك م سمن ءاملاو جا ءاوطا نأ
 لوهسلا يف نأ هيف بير ال امهف هيلا ةرشابم جاتحم م يف الا اهمدختس
 ضعب لوقت امك « نامزلا مد ْق نأل «( تح ام ءام ءاعنص لوح
 يف مقلا لبج نم قفدتت هايملا لازت الو « كانه رهن يرحي ناك ء اماعلا
 يضقي وا . ةقاسلا لم هرامن ةلمط ينغي يناعنصلا ١ نكلو ٠ ةئيدملا ينفق
 دمق اهنف ضرا ءايحأ يف ىعسي الو تاقلا ؛ نرذت » يف هراهن فصن
 ىعدي امو رصع'و مقل نيب نا «لجأ . ءارثلاو ءاملا نم لقاو عرذا ةرشع
 يقاوسلا نم تام لاغشال يفكتي ام هايملا نم باحرالا لايشلا يف
 رضخا ًادحاو ًاطاسب لوهسلا كلت تناكل تمدختسا ولف . لامباو
 , ًارضان

 كلذكم كنزحبل هنا . كرتلا اهانب يتلا تابرعلا قيرط يه هذهو
 ا ببارخ انثدحف رصع ل ىلا اهمف دعصن انأدي « اهارك ذو اهآرم
 . .:رارمعلا لسرل ال بارخلا لسرل تينب' « دويزلا عالق ىلا “ ءاوذالوا ةمصاع ىلا ةديدحلا قيرط يه . مامالا لامها انملا اكشو ةلودلا لشف

 موف



 يسيردالا ديسلا

 ةرمثملا تالصاوملاو ةراحتلا ال 2 شويا لقنو عفادملا رط تينسب

 باحح تيحتحا دقو ءاعئصد اداف اهبف فط 00 رخآ نم انتفلث . ًاريخ

 . مقعلا يراعلا مقل قوف ةقراشلا سمشلا امل همحست فافس يهد

 كردمتما ماعلا ندم ربك ل ام ةربشلاو دجملاو نارمعلا بابسا نم اهل
 سوجلا سمش نيب تماق ةيندم اهلل « ديجي رباغ خيرات اهل . مويلا

 ت"ةزعو « نابكلاو رارسالا ابيف تددعتو « ناثوالا بك اوكو

 فراكو 6 ريم ناكو )م ءامس ةكلام تناكف )2 ناسنالا لامآ اهدنع

 لوزب 5 ام ؛ ةعيبطلا اتم امع الضف .ءانيلا ع نف ف غباونو )2 ءارعش و ءاملع

 اموثد ىلع يهد ؛ جلثلا فرعت ال اهواع ىلع يهف ٠ لوحي و دبا

 يوغا نم ”ه تايرعلل ةطاصلا قرطلا ابملا تدمع ولف . حار هلا ءاملا نم

 اهلا رطا اقتل ديدجلا كاس ةديدخلاو ندع هم تلصتأو . لاهشلا نمو

 نسيراي ةنس نيرشع نم لقأ ف تدغاو « اهلك ةيقي رفالاو ةيويسالاو

 5 رمحالا ردبلا

 6 نينثالا نم كد.لع راغن انذا 0 دولاو دونر لأ ة _ صا ع ءاعنص يا

 نس يلا ةغيدطلا مولعلا فك أ ىلع ًالومخدادجالا دجي كم ا دوعب نإ دولو

 يفو ©« هحورو هلقعو ةمدسج ْف همقرتف ناسسالا لاوحا حلصت نا ابن أس

 كاوسل الو كل يغين ال مولعلا نم اهأوس امو هدالبو هتايدمو هتدب

 8 برغلاو قرشلا نادالم نم

 سانلا نس انليم مو كئانا انمح ف ائْيا © ءاوذالا ةصاع ءاعنص يأ

 فرخ



 يرعلا كولم

 نم ةينطولا ماعم نم ء يشد ىتوع يدافن ؛ ةدهاو ةلمانس نم مثاياو نحو

 اوحتفاذا موقع يلحأت و؛ ضارمالا اوقتا اذا مهماسجا حبصتق « مهلجا
 هرسو ىلوألا هتقيقح نيدلا نم اوكردا اذا مهتيحور وفصتو ؛ سرادملا
 مف رسلا كلذ ضعبو ةقيقملا كلت ضعب اوك ردا نيذلا اما . ىلعالا
 ترا نودويو ؛ هتمتشو كباتك ةحتناف يف « كتالص يف كنوكراشي
 دق .. هللا كعدوتسنو ءاعنص اب ىرخا ةرظذ . مهتالص يف مهبك راثت
 انكمتناو « كئاهس تحت اننو « كئام نم انيرشو « كرامث نمانلك |
 اذاف ؟ كلذ دعب اني فنككف « كيحت كلذ لبق انكو « كئاوه ليلعب
 « انتريغ كم 1ص راغيوا انسب نمو“ كتالصو انتالص يلصي ن مان دعب ءاج

  داؤفلاو لقعلا هاهتشا امو امم سفنلا هيلا تقاث ام ضعب كنف ىأرو

 هطيغتس - نارمعلا ضعي 2« برطلا ضعب < نوئفلا صعب « ملعلا ضعب

 ماظعلا انم هطبغتسو ؛ ةياهناللا يفو « ءاضفلا يف ربك الا رسلا ضعب ن نو
 . بارتلاو

 ربت ءارفص ءاضس لقا يف رحاقاو قيرطلا يف ةناوحشفا هذهو

 هراثآ ةعطقنم رهظتف ىرثلا أطي داكي لين ”دبآ عبير هنكلو ٠ عيبرلاب
 فلا ىلع نحن امنا . لامشلا ضراب ولعلا اذه لثم يف امحي ال هلثمو . ةمانلا
 ةئيدملا انع تبحتحا دقو . رحيدلا قوق فالآ ةعستو ءاعنص قوف مدق

 . ملعأ هللا 9 8 دبأ ًاباحتحا ةبويحلا

 بلقلا تفات ل ولطلا ينع ( تيفخ ذمو ينيع تتفاتو

 حولي انماما قفالا ىلع كلائه . ديعب بيرق بيعش يبنلا اذوهو
 انقفاريف ماش“ دعب نميلا لامش يف لاب آ| ىلعا وه اعئار محسا فيطلاك
 . ادغو موبلا

 نموا هخانم نم مذاقلل يه و ) هلشتم ىلا انلصوف ثاعاس عيرأ ان رس
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 يسن رد الا ديسلا

 اميرم كرتلا مايا يف تناك! هنت . ءاعنص ىلا ةلحرم ر خآ ةديدملا
 ةلودلا ءانبا نم مكف . رورسلاو ةمالسلا لسرلو روبحلا سئار
 ةماهت نم نوجرم اوناك  نميلا يف دابا ىلا نيقوسملا ا

 قب داضم يفد 4 ليقنلا 7 يفو )2 باعشلا يفد 9 ءاخمسلا طظ.ق ف نوت وميف

 ناكملا اذه ىلا مهنم نولصي نم فتبيف « ةيدوالا نماكم يفو « لابلا

 نوضقب اوناكو ! اًساب يرج مهاشداب « ءامنص ىلا ت تاعاس عهدا : : نيملاس

 « تروديعيف متاوخا نم نيفلختملا نورظتني انه اه نيموي را ًاموي

 « ةرسمسلا ٠» بحاص لازب الام « طلظلا » نم نولذبيو « نوالهو

 ناك يذلا تيبلا كيربو ًانوزع ًافسا أ مويلا هسأر زومف هرك ذب ظهتن

 برك نم هيف نففخ ءاعنص تايدوهب نم ؟و ... مايالا كلت يف ًارصق

 مهمغو نيدهاجلا

 سناوالا اهترحه سراودلا لولطلا

 رشقلا ةوبق « ةوبقلا وبتشا دقو انرك اسعل مارك هنثتم يف انفقو

 وأ ًاضيرم ناك نمو  ناضمر يف نورفاسم مهنال نورورسم مهعبمجو

 «ةلفاقلا سيئر وه « ًادحاو الا مبلك  'رخأ مايا "نم ”ةدعف رّفس ىلع
 هانيدان اف . ماودلا ىلع ناسعنلا عئاجلا ناكو < ينلا ليلحتب عتمتلا ىبا

 هل كلي الو 5 ةيشم انيوهلا يشمي وهو هرامح قوف شعني ناك الا ةرم

 ناسعن هائيمسف « نادمح  راخلا ال ليلدلا  همسا. ةلفاقلا رخؤم الا

 ىري ال راصف هرامجيو هب تقل ةناهالا نأكو . ةلب نيطلا يف كلذ دازف

 « ليلدلا تنا ناسعنلا نادم اي .  اهرخؤم ف الو ةلفاقلا مدقم ْف

 رثعيف . ناسمنلا نع شيق نسح اب حر“ ءارولا ىلا انلدتل ءابقفي نحن امو

 قدنبلاب قوسيو هربتلف قيرطلا فطعنم يف عكستي وهو هب يدنحلا

 نمحرلا هللا مسب : : متمتي وهو « مئانلا مئاصلا« يقنلا يقتلا انئيحمف . هرامح

 فضي



 ديم 00060

 برعلا كولم

 خاوك ١ ةعضن ى . ناعاوب ىلا انلصو ©« نادمح اب مالسلا كيلعو

 30 قرا 2 5 نيدم « ةسدنه لا ليمج تأب رعلا قيرطأ رشح دمع

 تال عوب يف ٠ اهروسح قيرطلا هذه يف ام نسحا . ءاضيبو ءأرمحو

 رك اسعلاو باو دلا يا 0 شارقلا 0 لخد 0 ةدابقم ىع دي لبطسأ

 ارا انطسف رسما تح الظ يغب نينطئطسقو انأ انحرو

 قيرط انعدوف « ريسلا انقنأتسا الملف انحرتساو "انا ١ نا دعبو . كانه
 قحفم ىلا لصتل ةيدوالا يف فلتو تاعود لبج حفس يف رمت يتلا تاررعلا

 تاعوب ةعلقو « ءالز ةرعو قيرط يف للا يف اندعص . هخحانم ىلا اهنمو

 محا ! رلا هق ترفصف « هلاعا 1 انلصو ىتح « باحسلا حطنت انلامش ىلا
 سمع سمشلاف . بيرسع سقطلا رهاظم نم ربظع انتماعاو

 ءأ وهلا اما « عيبرلا روهز روهزلاو «ةقرمملا نعمل | سمك « فيلا

 ىسفن نظأ ينبع ثتضمغا اذا تنك . هسف فيصالو عسير الف
 . دحأو تقو ِف لوصف ةثالث هذه . ءاتشلا 2 نانمل يلاعا ف

 اهلكش يف يه روحص مطس لا ىلعو ٠ نميلا مطسل تاعوب سأر نأ

 يايبرغلاو ءاعنص باب يا يقرسشلا « ناباب هل عظع لكي ةبيبش اهعضوو
 باصنا نب هقاورب انررف « عاعتص بأبي نم لكسملا اناذد . هشانم بأي

 . ربك الا لكما يف ةريغصلا لكايشاك يه روذص و ةعئار دمعو «ةليلج
 الا باب « يبرغلا بابلا يف اننقو قح قئاقد عضب الا يه امو
 سحيبف ضرالا ن 7 هلا م ريغ ف ةسقن دحبل رفاسملا نا 8 لاوهالاو
 فتمو ©« سفنتي الو قوش ثق © اما تففو دك همؤ مدلا ةرود نأ ةهسنه

 ءامتص نم قدر طلايفو 3 هر ناخلا ى عدد ءامتص ىلا ندع نم قدر طل ف ١ ١)

 . ةورق را ةيابقم هنومسي ةديدحلا ىلا
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 7 فوخم «عمعئار ةيدوالاو لاخلا نم دهشم كانه . كتي الو

 ًاروخف نكت الو « ًارياكم نكت ال : ناسنالا نذا يف هير سمه

 ارت لب طسني يذلا دهشملا لثم ةرسيوس دالب يف نا نظا ال

 رحب ىلع اهنم فرشتف ناعأوب ةورذ ىلع فقت امدنع نمملا يف اماما

 ةبعشتملا ةيدوالا هحطسو « لابلا نق هجاوما سوؤر « كتحت د.حت
 ةئءاشلا روخصلاو ةقهاشلا نئقلا ءارو كلانهو . ضعب ىلع اهضعب ةفتلملا

 « ةلئاملا تاردحاملاو « ةمهدملا ةيدوالاو « ةممرهلا باضهلاو « ةمنسملا

 لاهشلايفو زار برغلا يف حولي لالا يه ىتلا مويغلا هبش قوف كلانه

 جرسك ابلكشو ةخانم يه يتلا ةمدغلا كلانه « نابكوك و حيرس

 . دغلا ءاسم اهمف نوكنس نا تقدص ايف « مازح اهملع ينأد « سرفلا

 قامحالاو داهولا لوه دنع ةيشب قهاوشلاو تافاسملا] وه امو

 « ًاولع مايشو ناعوب قاف ناو هنككلو . نائبل تركذ معن ! نانبل
 |! هخائنم فارطالا ةيمارتملا هتيدواو نميلا لايج يف عيضي وهف

 ًارشب نا قدصت ال ناعوب يف تفقو اذا كلنا . كانه ًادغ نوكتس

 . عوبسا نم لقا يف تافاسملا كالت مطقي نا عسطتسي

 ادم نا نظن الف « ننقلاو روخمصلا مانسي رثعتتل امسفن ريطلا ناو

 هيف ةٌئاقلا ءاضفلا اذه زاتحي نا عبطتسي ريطلا لكش ىلع ناسنالا هقلخ

 اذا اما .باحسلا يف ودعلا نومك اهسوؤر ةنماكلاو « ةريابجلاك لابجلا

 اهتحت هبشإ ام يف ليبسلا لضت كش الو يبف اهقوف ةرئاطلا تقلح
 . راحيلا جاوما

 نيبو قحفم يف هومق ىلا لزنت انعرش ناعوب ف نمسلا مطس نم

 ال تاردحئمو «دح الواهل رعق ال داهوو « دعت ال تاحرد نينثالا

 لزيف ©« تافطمنملا اهبف دستأو « تاداجلا لاظت روخص ريغ اهمف ديطو
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 برعلا كولم

 دهشملا نم ىغمت نيملاو ائيشم ٠ نا ويلاب فيك « ناسنالا ىتح اهدنع
 . نيتيغبلا ققحنل فقث نا رطضن انكف «ةمالسلا يغبت لجرلاو « ةدايزلا
 يفداك اه بعس ف“ ليلح دب دج ءعىش كىيشمملا ْف انل حال اننةوامك و
 يف اببنم ريك او اهداهو يف ةرسيوس لايحك نميلا لايج نا . ليقن
 . هامملاو راحسالا اهعؤ لقتو ؛ ةلوهأم ريغ اهنكلو اه ءاستا

 ةيرق ريك او . ةدحاو ةنيدمب رغ مل هخانم ىلا ءاعنص نم قيرطلا يف
 ىلا اهارت « اهزك رمو اهبعضو يف ةبيجع ةيرق . هسا يه اندهاس
 ةيعشتم ةيدوا اننيبو ؛ سلا قوس ىلا ناعوب نم قيرطلا يف ئمسلا
 انترك ذةرئاد فصن لكش يف تاكدب ضرا اهادحا فتك ىلعو «ةقيمج
 اهلك ةيمللا ضرا . نانبلب نميلا يف كرك ذي ام رثكا امو . نائيلب
 يهو ةرلبلا تاكدلا كلت فوفو ٠ تاقلاو نبلا ؛ نادوعلا اهبفو ةعورزم
 ةصتمو 18 كاع هتودب ؛ هتاذب ةيرق ي م لك ٠ ءامحا ةدع : ماسقا ةدع

 ة4_ةاسم يحو يح لك تايد . صعب ابضعب ندملا تاويبك ةروزام

 ةسرق يف دعابتلاو مسقملا )اذه ىف ببسلا اما . ليقن وأ بعش_اهللخاي
 رئاشع نم مو يلاهالا | عثراوت تارا تريخأ ام لصتب وهف ةدحاو
 هيف اوداشو « رخآلا نع ًادمعب ًادرفنم ارح موق لك ذختاف « ةفلتخم
 تش اذا قدانيلا صاصر نم نمأم ف اون وكل مخوصخح لد مه ويد

 .ا-مورمشلسيو ضرالا نوثرحي كلذ عم مهارتل كنا . مهتم برأ
 نيتاسي نم لمحاو بصخا ةخانم ىلا ءاعنص نم قيرطلا يف سيل لجا
 ءارضألا ةريدتسملا اتاكدو ةضغلا ةمرطا

 طسو ةّئاق ةريغص ةيرق يعد سلا قوس ىلا بورغلا دنع انلصو
 زك رماهفو « لابجلا اهقوفو داهولا اهتت 2« قحفمو ناعوب نيب ردهحتنملا
 يف انولزناف هلاجرو لماعلا انليقتسا . ءاعنصب هخانم لصي يذلا كلل
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 يسيروالا دييملا

 ةسلج ةونع ايدقعي بتراب ءاشعلا دعب ةونذأتساو « ةموكحلا راد

 يدلحا قيرمتيما ةلجرم يف اننال « ويمض نيهرككم مانليقف « تياقلا
 نم انفرشا ٍدَق اهيك اهانزتحا يتلا نييلإ قرط رعوا يفو ةعاس ةرشع
 اولفقاف م تاعادملا ب تاقلا مزرب ادداج لالا ىلع + بعتلا ٍةِدْس
 «غيهن ريو »نونخدي اوقفطو «تامامعلا مهسوؤر نع اوعزنو « ذفاونلا

 جل امفلا قيع لكم ةعاس فصن دعب ةعاقلا تما ىَنج عاطقا نود

 ١ ؛ يطبق ٍتيفلا تدع املو يتانتجإلا نم جنال ةالفلإ ىلا تجيرخ
 فيأت دقو , تارئاطلا رايجاب سولجلا هكفي م ةيفاعو ةوق هللا هداز

 ةيفرغ يف ةسلجلا ارفنأتسيا نوعد وي ليللا فصتنم دعب اوضبن اهدنع
 يلع انقفتيبا يبتح ماني اندك امو « تيبلا رطل ٍدِفاويلا انجّتف . يريجخا

 . روحبسلا لبط « ليطلا توص

 ريسللا امفنأتماف .٠ ٠ لحرلل دشن ةنسأآلا يلع « الو لوج ال ١ و« انيِف

 9 ىلا راو نمو « لب ىلا يلبج نم نيلزان َ ليثضلا ٍرمَقْلا دون ف

 « ضرالا كلبي هنود رق ال يذلا رعقلا ىلا < نميلا محج ىلا نيإزان

 لوال هيف ادهاش مهدم قبض يبعتشل مسا ريغ يتجفم امو . يتحفم ىلا
 « د هدملا هبشي ام ٍريطلا نم ةدماشو ريبك نادعس وهو حابرلا ة ةرم

 ريبصلا ريغ امسا هل فرمن ال ام ريبصلا عاوزاو ةيكوشلا تاتابنلا نمو
 ٠ بويا ربصو

 تس ةريسم قتحفم يف هوبق ىلا ناعوب يف نميلا حطس نم
 اندع قحفم نم مث . ةروءولاو ةثحولا ىبتنم اههف 4« تاعاس

 ايئلبقتسا زجمعلا عدت ةياهقبب انررف « ًارارم لوزنلا مث « ديعصتلا ىلا
 ىلع قبي' ملف « هتساحب يردجلا كتف نشوشي هسسو تاذ ةأ رمأ أبيف

 رثبلا نم اهنألم ةبرقب « شارقلا» تبقس . نويعلاو لكشلا ريغ
 برعلا كولم ١ )١5(
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 برعلا كوام

 اندهاش دف . دويزلا دالي ةيرماس اهثيدحو اهلمع ف تناكو « اهدبب

 نلغتشي لاخلخلا قوف ةدوقعمللا ليوارسلا تاسبال اهتاوخا نم اه ريغ

 ةسيرف بهذ نسح أبن نههوجو يف نلمح نهرثكاو 2 لوقحلا يف
 هنم نورفنب الف هيوشتلا اذه اوفلا كانه سائلا نأك و . ءابولاو لبا
 .نونرزحن الو

 تحت ةياهقم يف كانه انسلحف زارح ملح حفس ىلا ربظلا دعب انلصو
 دحا انبكفف « ةخانم ىلا ريخالا ان ديعصت لبق حيرتسن فرغلا نم ةمبخ
 ءاسنلا يف ثيدحلا ناك . قيرطلا باعتا ضعب انتسنا ةصقب قافرلا

 نيلجروهنستسم نم انقفار « ةتكتنلا ندح « لظلا فيفخ لجر ثدحللاو
 ثدحلا يل مدق . باطح لاّمج رخآلاو بئاش خيش امهدحا نيرخا
 لجرلا اذهل .ريخبب هيقفلا ماد ام يردجلا مهمه ال  الئاق ةعادملا شيد

 نسح هجو تيأر نم لثم ةأرما اان ناك يذلا خيشلا ىلا دا
 هيقفلا ترضحتساف ةءارقلا اهماعت نا مالا تبتشا ةاتف هلو . ولح 5
 نمالا هك برضو م طقف ًاعوبسا ةنرككس ما تأرقف ' تببلا ىلا

 تيأق اهما نم هيقفلا اهيلط . كرشلا يف تعقو  ىرسدلا ةضبق ىلع
 ؟ مالا لتق : تلقف ! مامالا سأرو . امنطي يف قدنبلا غرفاق
 اذهو . ءاعنصي نحسلا ىف نيحلا اذوهو ! ةاتفلا لتق : باجاف
 جوز وه  رفسلا يف هعم هنفنكح لمحي نا بحي نيكسم  بئاشلا
 ن وهتشيهيقفلا لهاو هنقفلا مد مامالا نم بلطي حاد ٠ انفلا وباو مالا
 . ةيدلا عفد

 9 ةيدلا لمقت لهو -

 الف كلذك مالا ملع هيقفلا ناك اذا : زماتو زمغت هئرعو باجاف
 هعجرتستو « مامالا سأرو . ةيدلا مالا لقت . هتايح ىلع فوخ
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 ىسردالا ديلا

 الا « تيأر نهك يهو « اهجوز اذهو كلوق امو . ةءارقلا لمكتل

 ؟ لبقت اهنظت

 .طلظلاب مهيشرن انك ةلودلا مايا يف : لاقو ًاتابثا هسأر لالا زبف

 مايالا كلت يف طاظلا تناك . دوجوملا دولا ريش : صاصقلا لاقف

 ىلا مث ناعوب ىلا ةخانه نم كرتلا املمحي ناكو . موملا بيبزلا لدم

 . كللدجلاو توحناو هيف ةرم تيم انا ٠ ميظع بك وم ف ءاعنص

 همادق شمجلا اذهو“ طلاطلا لماح طياضلا اذه .يدكفااي مظع بك وم

 نافلا أهس رحب سورعلا لثم طسولا ف وهو“ هراسو همك ىلا هءاروو

 نويلسيف كرثال نوئمكي نورئاثاا ناعوب ءارو كانهو . ماظنلا نم

 . ماظنلا نوي ذيو طلظلا

 مه لقنا « كرثلل لغتشا انا تنكو : لاقو ًاتايثا هسأر لالا زبف

 « كانه مهنوبراحي يمعو يخخاو ىبا ناكو . لما ةرجا نايدجم . بطحلا

 . كرثلا نم طلظلا ذخأت انلك انك . ناعوب دنع

 . تابرعلا قرطو نوصخطاو عفادملا مهتدافا أم. مولع هللا ةمحر

 رضاحلا يف وايضاملا يف ةحتافلا لودلا ركاسع نم ًاركسع نا نظن الو

 . لابجلا هذه ف نوصخلا لهاو ةعيبطلا نوصحم ىلع ىوقي

 ىلا انرظن هسأر ىلا انيوتساو ةخانم ليقن يف اندعص نا دعب

 يف بيعس ىلا ةممغو ناعوب فرط ناكف اهانمطق ىلا ةلئاحلا تافاسملا

 كلت تعطف اذا كنا . لوقت ام ناتيثي ًالامثو آقرش ةديبلا قافآلا

 )١( يماظنلا شيجلا .
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 برعلا كولم
 نميلا لبسها ٍلازي الو « ةلودلا حيرض نميلا نا « لجأ # كردص يف مملا نم اراطنقو < كرهظ ىلع لاطرا ةرشع لمحت ًايدنج تنك اذا كب يكف «اهتشحوو اهم ريسأل « يايثلا فيفخ « ابك ار تافاسملا
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 دوذدتا ىلا

 ال » .- هيلع تخخاولا ريغ نتي آل لماع  نييضحلا قنصحلا ت.:ةحاثم

 كيبلا عطس نم دبشملا- « برعلا هالب نغ اؤدعب اذا الآ برعغلا حلفي

 - لسو لبج- ةرجهلا ةيرق - نيلماعلا نيب قرفلا - باو ةخانم -

 د لغو ةيابقم - ةيدووادلا - ةينطابلا قرفلاو ةيليعامسالا  ةراتعلا

 بطلاو ةغصلا دعاوق - كر ويوينو ندثت يف ءارقفلا دن- مونلا سيك

 س دودجحلا - نافعص عاق - ةرانحملاب انيمرت نيداعسلا - ةيفارلا

 - « مامالا رما نيعلا ىلعو ديلا رما سأرلا ىلع » - ةزمح عبشلا

 ناكيرش هلو - للا ند ةيدصملا « ماسلا يبت اتلك » ةليححلا خيش

 ٠ نما ٍْق

 يهو . سرفلا ةوهص هبشت يتلا زارح ليج ةنق ىلع ةّئاق ةخانم نا

 . ةيلامشلا ةبجلا يف ةوبر ىلع امجراخ مسقو « ةوبصلا يف مسق ناسف

 هاعنصق وف مدق 5.٠ « اهولع يف يوف.ةعمنم ةئرصح نيلاحلا يف اهنكلو

 ءىطوهو مويغلل حرسم « رحبلا قوف مدق فالا ةيناث نع فينو

 نميلا يف ةلودلا مدق ءىطوم سمالاب تناك دسقو . نايقعلاو روسنلل

 دنع ةوبصلا مدقم يف يه ةنكذ اهيف . مهالا اهدنج زك رمو ىلعالا

 « ءانيلا ةثيدحلا ةريغصلا ةدلملا نيبو اهب ةمسن ال ةريسك ةنكذ « اهماتس

 مهنمفالا ةسخ ىلع ابناكس ودرب الو © ةئم ناسخ اهرع زواجتي ال يتلا

 . قداثيلا نرولمح نافلا

 « دسيريلاو كلسلل ةرئادو « زارح ءاضق زكرم موملا ةشانم فو

 امأ . ءاعنصو ةديدجخلا نيب ةزاحتلل هطنخع يهو . دونا نم ةزرفمو

 دلبلا حوطس نم عطس ىلع تفقو اذا كنال « اهملا ةجاح الف نوضحلا
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 برعلا كوام

 داهولاو ةيدوالا نم روغلا ديعبلا لئاهل ىلع عبرالا تابللا نم فرشت

 ءاليتسالا عيطتسي ملاعلا رك اسع نم ًاركسع نا نظا ال . باعشلاو
 نم امداق « قرشلا نم وأ « ةديدخلا نم امداق « برغلا نم اهملع

 نم رخآ ًاحالس نورصاخحلا دختمف اهيف ةريخذلا تدفز اذا امإ 6« ءاعئص

 نقمت 3 ىدانملا لعفت الام لعفتف )م ودعلا ىلع 5 نوفذقي ةراحملا

 نم ًائيش انفرع دقو « نئاهرلا تناك اذا بجع ال . هرابش يف كرتلا
 ناعا ول ذأ .٠ نصحالا هنصخحو مامالا َ ساسأ 4 نمسلا لها عابط

 فرصتوا 2 ةاكذلا لاوما لسروب نا ىبأ وا « ًالثم هلالقتسا زارح لماع

 نا نظا الف ؛ نيصحلا ىعيبطلا نصحلا اذه يف هدونجو وه : اهنم مسقب

 1 نم ةئيهر هدنعام ريغب هب ليكتدتلاو هبيدأت عسيطتسي ءاعبص ماما

 8 همذو لماعلا كاذ

 م

 «© قودلاو معلا ضعب نيثدمتملا ةمءدخب هدنع مداخ ىلا انرما لكأوو

 امم حيرتسن كانه موي انمقاف « نيقباسلا ةتداس نم كش الو امهسيتفا
 . تاقشملا نم هان دباك

 يف وهو ينابقتساف هسلجم يف اليا عوكالا يلغ خبشلا لماعلا ترز
 ضعيبهدنع تعمتجاو . تاقلا نم ةهزرو ةعادمب يل رماو مونلا صيسق
 نا نيربهشلا امايدا دحايو سلدنالا برعد بجيعم ديس مويفد ءاماعلا

 ملفي ال: هلاق امو « لجرلا ثيدح ينبجعأ . نيترازولا بحاص نوددز
 .٠ برعلا دالب نع اودعي اذا الا برمعلا

 يديب هتبتك انلوصوب ماع باجن عم لس رأف لماعلا ةرضح لضفت
 رمالا يلو كلذب معا دق ناكو . لجاب يف ةسيردالا شوبجلا دئاق ىلا
 . ةيماها ةيده  مامالا اهب رها يتلا نبلا سايكا انل دعأو . دودحلا يف
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 يسيردالا دمسألا

 جراخ كرحت الو . هاوس لثم ةماقالاب انيلع عوكالا خيشلا "حلي لو
 مامالا لماعك ماركالا نم هيلع بجو ام ريغب موقيل هناويد وا هتبب

 ينبجعأ . رذتعا وا ناضمرب عرذت الو « انترابز هسفن فلكي مل .ال

 ريغ لمعي ال عاسبطلا ذاَس رح وه . ديرفلا هك ولس يف لجرلا

 الو هيف صقن ال مات آلم مامالا رمأي امب لمعي لب « هيلع بجاولا

 . ةدايز

 حطسلا ىلا اندعص . حيرتسو اهنساحمب عتمتن ةخانم يف موي انمقا

 ةرخص انم اييرق هاندهاش ام شهدا ناكف مويغلا اهب تطاحا نا لبق

 « اهنول نم توسلا ضءب اطوحو « قالشقلا ءارو نوعرف ةسمك ةمئاق

 .لهاك ىعدت ةرخصلا ءارو ةيرق ىلا لصتف ء"الز ةقيض ةداج اهملا رودت

 لبج نم ىرخأ ةنقب ةمصتعملا ةرجهلا ةيرق اهنم ةفاسم ىلع اهءاروو

 هنسوم يداوب اذاف ْزارح نع ةديعبلا قافالاب رظنلا انحرس مث . زارح

 ةيدوالابو « ناحلمو شافح_البج هءاروو بورغي الامث اماما طسنم

 كانهو . ناعوي هتحتو بيعس ىنلا اهءاروو سما اهانزتحا يتلا ةيق رشلا

 ينبد لمجلا ليبقلا اذه نم وهف ٠ هنوصح نميلا نبا اهقوف ديش ةديدع نثق

 رثك او ةمهربك١ ةييرغلا ةبجلا هذه يفهانيفلا دقو .ةرخصلا ىلع انمقب هتبب

 ةئورحلا ضرالا كلذ ليلد . ىرخالا يحاونلا يف هاوس نم (طاشن

 . ءارضخلا تاردحنملاو تاكدلاو

 © كلذ انلمحف « با يف مويب انرورس ةخانم يف مويب انررس

 ةخانم لماع نا . نيلماعلا نيب ةلباقملا ىلع « نيلاحلا يف نورك اش نحنو

 ولح اذه . لفاوثو لضف وذ يبرع بأ لماعو « لضف وذ يب رع

 ال نيذلا ودبلا عاسبط نم يس ىلع كاذو <« قالخالا ثمد لثايشلا

 عوكالا خيشلا انرخافي مل . توكسلا الو مالكلا ال مهنم كئيسب
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 بيرعلا كولنم
 زا يف ةداسلا نطغيو شنجلا هارما لثف متبت الو « ماهالا م
 ناتو داق اتلثم ناك نف اهنس الو رست يلا انسخ نأ ابنا : رامذو
 رشا يقختا ونا

 أهم انفعض « ركاضألا نه ددغ هلبق نم انءاجن يلاتتلا مو حلابض يف
 هللا مسا انقن أتشاف ٠ ماماللا ذودنت ىلا ات وقفا زبأ * ءاعنض نم انمغص
 ىلا ؛ هحوطس ىلعا نم « نميلا حطس نم ةيناث لزنن انعرشو ريسلا
 أطوا يهذ ٠ لس لمح ميقس ق ماجح ياو ىلا « همف ضررا ًأطوأ

 ًادجب تعضا لؤؤفلا اهبف « تادوؤك تابقع اهنودو قيفم يداو نم
 اذه .اهذدنهت الؤ اهتم دعن ىىرقو لادج ةتودق لتسو اهأ ٠ دنعصتلا نم

 ةهل-ظ لضتي يلاهشلا ققالا ىلع مقتعم ليؤظط طخ وهو ةليوظلا لبج
 يهو ربظلا دعي ةةانم للظت ىلا مايسس ةنق هذهو . ةيشحلاب اةرش
 قءازتي مانش لظ نفي رخنأ امددع كاتفو . قالطالا ىلع نحيل نثق ىلعا

 ىلع هذهو . عاربر ةنف ةنق قلعاو هس ع ر ليج سمشلا برغف هاجت انل
 . ة رغما مايس نيدو اهنميو مسالا ف هكراشت هدرق راسم نئق قدحتا

 « ليلا سأرب ءوتن يف اهتويب ةنحدزملا « ةعئارلا ةبيجعلا ةيرقلا كلت
 ةعطق اهولعو اهلكشو اهازا ىف ابنأك ضعب قوف ابضغب ةمكارتملا
 . كرويوتت ةئيدنه نم ةقهاس

 جردلاك هتاردحنمو ماكي يداو ىلع لطن ةرجهلا زاتحت امدنع
 ةصخ « رهزلاو تاعقلا عاوناب ةيهاز اهلك « رخآلا ولت نتحاو « انتهت
 ْق نووناملا هعوزب يذلا نالا رحش اهتاعورزم نيب زائها دقو . ةضغ

 ال يتلا باعشلا يف يا “ باضبلاو روخصلا اهلاظت نك انها يف ؛ تاكدلا
 . سمشلا نم « هلا جات ام لك « موي فصن ريغ ابملا لصي

 روخضلا قوف ةئاقلا نوصطلا لعب توببلا كلت نم بخعتل كنا

 ل



 ل شا

 يسيرذالا ديملا

 ناويِغاو كادنالا ىلع ليحتسي داككي نكاما يف « اهنم ءزج اهنأك
 . اهيلا لوضولا

 مضت نطق يه ةيرقلا لبي . ةتفنب ةيرق وه نضخ هب انررم اهمو
 . دمت دسلا اثربشا اك فشلاب دويزلا مهدابا نيذلا ةينظاحلا نه ةقرف هب

 نضحلا اذهيف عبنم اخغ نم ماقاف ةمآث رهظب اهىلغ نكتت مل ةدابالا نكلو
 1 هيحاوض يفد ةراتعلا ىعدب يذلا

 مهو . ةيذؤؤادلا ىعدي ةديذفلا ٠١ ةيلئغاممالا عورق نم غرف مهنا
 . هتلغ الارثالاب اوناعتساو مامالا اوبراخ مث كارتالا اوبراح ءادشا موق
 اهيمسي و ةكزلا مونم ذخخأيف « دوويلا لماعي يك هدالب يف لماعي موبلا وهو
 نزعفدب ال مهنا ىلع ةاكزلا اهيمسيو ةيزخلا مهيلع ضرفي هنا وا ةيزجلا
 دححا ىلا ةكزلا اوهفدي نأ زوخيال مهبهذم يف نآل « اهرك الا لاحتيإب

 ديز وخآ رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب ليعاسا ىلا ةبسن ةيليعامسالا )١(

 يف نوثيتي يمطافلا زعملا ىلا ثزيستني مهو ةيراذنلا ةمبملا ابقرف نم . دويزلا ماما

 .ناخاغا ربكالاممماماو « راسب ووذ راجت مهرثكا فلا يتثم وحن مهددعو دنهلاب بمب

 ةانبق نم « نار نم الصا مه . ةمراكملا اضيا نومسيو نميلا يف ةيئايلسلا ابنمو

 يف مقملا نسغ نب يلع مبيعادو فالا ةرثملا زواجتي ال كانه مهددع * ةريبكلا ماي

 ,ةفوكحلا يف نؤفظوتم عهرثكا فلا وخن ةيئاميلننلا نم دنحلا يف.يسيردالايلاوم ردب

 ندع يف نوديقي دجن ال نمللا ٌةرم ياةرم يب نم مهر ةيدووادلا ةمليعاسالا نمو

 مهددع . ةربُجلا كلذك نومسيو . ناذمهو زارح يلّبَح يفو هيقفلا تيبو ةديدحلاو
 « نوريثك ةيراذنلا .لثم دنهلا يف ةربللا نكلو . فالا ةسخلا زواحتتي ال نسمسلا يف

 رهاط مويلا مويغادو « راسيلا يوذ راجتلا نم مهرثكا « فلا ةئمئالثلا ىلع مهددع وبري
 بنتنت اهلال تلق ام© ةيليغاتنا فئاوطلا هذه لك . ةأروس يف مقملا فيس دمع نبا
 ملعت الو نيدلا رارا ضب نطبت اهنال ةينطاب ابلكؤ ؛ قذاصلا رفغخ نب ليغامسأ ىلا

 . ريسبلا ربغ سائلا ةماع اهنم
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 برعلا كولم

 . نيماسملا ءارما نم وا يا نم
 ؛« سمشلا برغم انتبجو لازت الو ةرا-تعلا يف ةيدووادلا عدون

 « برغب ًالامث دنع يذلا راسم لبج ىرق نم ةيرق « ةمّكللا ىلع لطنف
 انعارو اما .حولتم نصح هيفو ناعفص لبجح اهءاروو فيرعلا اهتمت و

 نا ىلا تاعاس عبرا انقفارت « لابملا لك قوف حولت لازت ال مايش ةنقف

 . لسو نم برق

 ةأرما كاهو . تاقلا نم ناتسدو ةياهقهو نيتيب ريغ لسو اهو

 نم انجورخ دعب رعشن انأدب . انتمدخو انلامقتسا ىلا ردابت ىرخا

 تقس . لاجرلا لثم تالماعلا ءاسنلا « ملاعلا يف ءاسنلا دوجوب ءاعنص
 ١١( « انرشقت » « رشقلا ةوبق رك اسعلاو نحن انيرسشو <« شارقلا » ةأرملا
 سيك عم ةداسلا هلمحم يذلا صااآلا ناجنفلا موزل انه اه انك رداو

 يف مائي نا رطضي رفاسملا ناك اذا « سكلا اما ..مهرافسا يف مونلا

 نميلا يف لامعتسالا ريثك وه . مزلي ام مزلا وهف « ةيابقملا هذه لثم
 نظت دق امك « قنعلا لوح هنوطبري ال مهلا الا . شيلا يف ًاصوصخ
 نكمتيف ةياغلا هذهل ًاريبك هنولمي مه . سأرلا قوف لب « ءىراقلا اهيا
 وه « لك كاذذا ىمسممف الخاد هديب هدقعو همز ن٠ هيف وهو هيحاص

 ضماح نم هفئتي ام لك ًائان مادام قشنتسيف ) سكلا يف « هسأرو

 « قورحلا فيغرلاك هبجوو ؟حابص ضبني الو . قئتخم الو نوبركلا
 . همون يف ًاران لكا هنأك

 امف . سكلا اولتحي نا لبق اهلك ذفاوذلا نولفقي كلذ قوف ممو
 . مونلا دنع ذفاونلا انلفقا اذا توملاب اننوددهب نيذلاءابطالا انتداس لوق
 اذإ ةمكحلا نم سل وأ9 مهسفنا يف نوب ركلا ضماح اويرج له
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 يسيردالا دسلا

 لك لزتعي نا ةريغص ةدحاو ةفرغ يف اوماني نا سانا ةدع رطضا

 9 سنكلا يف هسفن ىلع "لك رجحي .نا ؛ ةنقيرطلا هذ. رخآلا نع

 لكحأب نا نم  هنوبرك ضماح  هءاوه لكأي نا هل ريخ سيلا
 9 هريغ ءاوه

 ثيح « كرويوينو ندنلك ةميظعلا ندملاب ءارقفلا ءايحا يف نأ

 نمم نيريثك « ءاوحلا ةدساف ةهاظم ةريغص ةفرغ يف ةدحاولا ةلئاعلا مانت
 ءاود نسحا لاقي قحلاو وبف . هب اوءماع ول ةمعن سركلا ن وبس

 نوكلاملا ءاينغالا ماد امو«ءاقشلاو رقفلاو ةراذقلا تمزال ام « ةراذقلل

 لخدا .اهيف نيسحتلا مهيلع بجو ال ىتلا ةموكحلا نادخاتوببلا كلت
 يةرشلا فرطلا يف نك اسلا تنأ نيزعلا ريقفلا اهيأ سيكتلا يف كسأر
 "جنت سيكلا يف كسأر لخدأ « كروي ويني يقرشلا يحلا يف وأ ندئلب
 . كتيب راذقأ نمو كلابع سافنأ نم لقالا ف المل

 ءاوه ناك نم نإ يرمعأو ٠ ءاضفلا اذه وهف مظع ءالا سكلا امأ

 يبرعلا تأ الإ , ةدحاو ةعاس فقس تحت هسأر يقلي ال هثرا لبجلا

 نم رثكا هربلا نم رثأتيو ليللا. ءاوه فاخي اصوصخ ناملا مرو

 قرتف هيسكرت يف ريغت وأ مدلا فءعضت رحلا ةدش نأك .هاوس

 . ًارضم ًاريثأت همحاص يف دربلا كاذذا 'رثؤيف هيف رملا تابركلا
 نوسمي راح ميقا يف ًاتمز كثوميقيو ةدرابلا ملاقالا نم نولقني نيذلاو
 . هلها لثم

 نينس عضب ماقا هنا الا « لامشلا نم يلثم وهو نيطنطسق قيفرلا اذه
 يف انشقانت و . فاعز مس هنأك لبالا يف ءاوهأ ىشخي راصف ةدج يف
 ىلا اندعو انتكس ولف ! هيلا ءيسا يتظدغ يفو ىتجحيف تنكو عوضوملا

 هيف نال ٠ ًايولغم بير الو تنكل « انع ملككتت انتحص ىلا « انماسجا
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 برغلا كولق

 ةدخ ىلغ عزاو ولانسس» ؛ ابلك فقاوتلا لقتي ينفلا وتو « ةيفاعلا نه
 + !بلك ذفاونلا حقفا قا ند مانا نأ عبطتسا ال يذلا اذأ * يلثم
 ىلع ينليخ أم الاجأ نمتلا لقا ةحض عم اذهو + ةيدنعا ميلك مهلافأل
 ىتهو . ثالزنم تابآ برغلا يف تحبصأ يت جلا ةحصلا دعاوق ضعب يف كشلا
 .نآلا انثي عونشوم هادا وفو قلظلا ءاوبلا سل .كتافارقلا نف واخت ال
 نو 3 دك ؛ تالا ناتبذ لهو ةيانبنش كرش نا لق ؛ لوقا .يلا الأ

 ةافتك الا و«ءاه ثألتما اذا ةخافسالاك نيحتسكالاب محفملا ءاوهنلل يف ةثرلا
 . غيش لك يف ةدئاغلا دح

 ةنق ءاوفش ىلا قوتن انرضف ادا لابطا ءاوه نم انيفتكا دقو انما

 رخل ناك الل كللذ الون. ادفع لازال وهو« رحيللا ءاوضه ىلا « جملا ةعئار

 لظ ف ن وكمت رد اوتاك نم ىلع (طوصتخل ةأطولا .كيالش ماجا و يداز ِق

 تاعاس تس ذنم مايش

 ريكا يضو بثالا نم .ةرحش تحت ةعدق وكب دنع ءادغال اننلح

 مولع انقلطاو انقورف جرخلا ْق نيداعسلا تاوضا انعمسق « نعيلا راحش |

 تناكتف' < ةراحملاب انور معن انوفخرو مارك الا انوأدابف ؟« ضضاصرلا
 « ناكملا كاذ نم انحراف « م تس نف انملع دسا 5 راخطا

 اس نكلو نييراغمان رقبقت

 نافعض عاق يق مامالا دودح ىلا 0 دغب اد اناضوو يكاولا انربع

 دالب نيب لاصتالا طباض كانه . نيبلاو ةماهت نيب ةراجتلا ةطحع كانهو
 ف كانه . ىحي ماسمالاو يسيردالا دمشلا نيب ؛ دويزلا دالبزو ديسلا

 انركاسع ف رصن نا يغبني ثيح «هزمح مييشلا زك رم ملا و تويبلا كلت
 . هلادر نم اشرح نحصتستو « دودحلا رئاشحاب .نين وف ريغ مهنال

 دنع انلبقتساف « اهتسس ريقدم تنشب ىلا انيثنضو مايا جياخ اناخرت
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 يسيردالا كسلا

 نم هيلع سيل « توهلا ضيرع ؛ نيعلا قارب « ٍةثلا ريغص لجو بابلا
 : باجاف هزج خيشلا نع هتلأبف . ةماملاو اه رذتي ةطوفلا ريغ يايثلا
 يبإ ب متريمت دق : لاقد مس سولجلا ىل ااعد نا لبقو ؛ لك وه اه
 نالاكبل . مايا ذنم كراظتناب لابع يف ديسلا رك اسعو انه نجي ب مترخأت
 رهفاج ءيِس لك . لابع ىلا نولمكت وا اندنع نوتيبت نيرما يف رامخلا
 هنع يلاؤيس باجاإ امك هتبجاخ 9 كيف يناجيرلا نيم وه نم ٠ كاجو انه
 نم رمإ تحت نيما اب نمت < هنجل ريم الو < كجضب ملف . هلك رهاه
 ىلعو ديسلا رسما سأرلا ىلع . ؟ءاروو مكمادق ني . مي اناصوا

 . انمو هللا نم ةيولطم مككتمالسو انيلع مكتحار . مامالا رما نبعلا
 الهاف ةماقإلا متيبتْسا اذاو ٠ رفسلا نراك غنآلا رفسلا متيهتسا اذاف
 3 لبو

 لثم راع بلقب انليقتسا . هانييحاف يبرعلا اذه تاملك انل تباط

 انددوف ٠ ابطل هيو رثكا ًافيرش نكد . اجيلم اجيرص ناكف ؛ هييبح

 نيرمالا نمانرتخا اهوايماعا املي .هيلع لقتت نا انفجاننا الول وبنعت يملا
- 

 .انلجدف . بورغلا لبق اولصتل ارهماو نذل ةوبقلا اوذج : لاق نيفبا
 ؛ لاخلا نم ةعونصم نيلاجي ىلع نميلا يف ةره لوال انيبلجو تيبلا
 ١ يفادوييبلا بيرقتملاك « مون كلذك مدحت

 لمبحتف ىلعالا نميلاو ةمابت نيب لفاوقلا ريس ريبك رجات هزمح خيشلا
 .دولطاو نبلا ةلماح ابنه دوعتوة خانم ىلا ةشمقالاو زاكلا هريجوهلامج

 يودنمو نيبراجتملا ندلبلا نيبب يسايسلا ليكولا كلذك رهو
 ءيشس لكلا هدنع .٠ هزمج _خمشلا نمالاو ةولجتلاو سلا لجر .. .نيمامالا

 انفرم اهدنع . يك ذل هنيا وه <« بتاكو قروو ربح هدنعو . باسج
 هيلعي هجلاتم يف لماعلا ىلا خيشلا نم ةيلك مهريبك بلط انركاسع

 ؟7



 برعلا كولم

 قودنص ىلع هنبا سلجم ثرح تيب يف ةيوازلا ىلا حارف . انلوصوب

 ذخأب نا هرماو « ةدضنملا وه رغنآ قودنص ىلا زاكللا قيداتنص نم

 بالا راشأف « نيمسق اهمسقو ةمحللط بتاكلا ذخأف . بتكيو قرولا
 اهنم نمت هديبو حيصأ ىتح ىرخا ةرهو لعفف « ةيناث اهمنسقا نأ
 . نآلا بتكا : لاقف

 خيشلاةرضح هخانم لماغ ىلا هرمعب للا لاطا 0 ٍداخ هز رح خرم

 ٠ لابع ىلا ريخب مبلصو:سو ريخي اولصؤ ةعامجلا . س . عوك الا ىلع

 : الئأق ينبطاخ مث يركتسعلا ىلا اهعفدو ةفافل اهفلف ةلاسرلا خا
 ةماستيا لوا تناكف خيشلا مستياو . هيقف وه . بنكيو أرقي اذه
 جداخ ىلا انعيشو انعم بكر مث . سوبعلا متاقلا هبجو نمانيلع تق ربأ

 . ىرخآ ةمانشياب هدودح

 هخانم ىلا ءاعنص نمو .سرحملا ددعل قيرطلا ف راطخالا سسقن امك

 بكوم يف ريسن نحن اهو.ةعبرا هزمح خبشلا ىلا هخانم نمو .طقف نانثا

 اذه ناك امل دادزا دق رطخلا نكي م ولف . هددع انعار خيشلا لاؤر نم

 « لمعلا ىف هراصتخاو هداصتقا نم ءيش ىلع تعلطا دقو“ ىلار ءالا

 -هسفنب ةايجّتملا خس س ىلا انرمهاو مهرمألكويو«هلاجر نمر شعب انمحصي

 ةيحل وذ«ميدالا ةفصم سبأ ريغص لجر وه. سمالا يف مظعلا ةليجطلا خيش
 نيب هتبقدني و « هرامح بك ر . ةرئاغ نيعو ؛ بوضقم براشو « ةاشح

 ًادسعب « ةارعلا دونجلا ًالزتعم راسو « همادق جيرسلا ىلع ةحورطم هيدي

 . اني ثرتكحم ريغ « انع كلذك

 فق ناكو. ناك وا ةليحتملا خدش اذه : لاقو نيراكملا دوأ ينم اند

 «قدني ةئم هرمأ تحت. يحاوذلا هذه ف قرطلا عاطق ربك | نيحلا كاذ
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 "دس. سنتان

 ب بط 7 إ؟ © يس ل آذآ

 0 ع يسال

 يسيردالا ديسلا

 يفو نميلا يف انم نم . هيلا ةمينغلاب نوتأيو اهنوبلسيو لفاوقلا نوفقوي

 ناك لهو : تلأس# ةلودلا مايا يف دالبلا هذهب ري نا ورح ناك ةماهت

 ناك : لاق مث باجيالاب باجاف ؟ ةليجّتملا خيش ناك موي قيرطلا عطقي
 دحا الو هنوفاخي اوناك مهلك . برعلا نم ذخأيو كرتلا نم ذخأب

 . عيش هض راعي

 قيدصو « نيرطقلا نيب مالسلاو نمالا لوسر نآلا وها للا ناحبس

 هدصاقا هئاقدصاو هلاجر رايتخا كش الو نسحب يذلا هزمح خيشلا

 وح يتلغب تقسف , هيلا لجرلا ربخ ينيذتجا . ةديفملا ةساسلاو ةيراجتلا

 فنا نود هيلع ينباجا ًالاؤنم تلأس مث ٠ مالسلا درف تماسو « هراجح

 . كبلا ىلا لصن ابيرقو ةليجتملا عاق اذه : يلا رظني

 حصي « مامالل الو يسيردالل اهيف ةدامس ال ًاضرا زاتحن ذثتقو انك

 ابيف نمأي ناك امل همزحو هريح خبشلا ظقبت الولو . نجلا دالب ىعدت نا

 ديسلا دودح رخآ لابع نيب داما ةطقن يه. ةلفاق اهف مست وا ناسنا

 الف امنيب ةفاسملا اما . مامالا دودح رغتآ « هزمح خيشلا براضمو

 راثآ نم رثا مويلا يهو « ةليجّتملا ابطسو يف « لايمالا ةرششعلا زواحتت

 امو « ةرسّكم دمعلاو « عطقم اهيف فارغلتلا طيرش . ةعجفملا برا

 اهانيأر - نيواودو يسارك و دضانم  يكرتلا محلا رهاظم نم ىقبت

 ةماهج يف نيتتشم نولازي الف كبلالها اما . ةمدهتم فوقس تحت ةرثعمم

 ىلع شقلا توببو مامخلا نولضفي برعلا ناك اذا بحع ال . لالا فو

 خيشلا ف راثاو ناحالا ف ديشملا اذه جبه دق ٠ بشحلاو ةراحملا

 : لاقف ثيدحلا ىلا هحردتسا لازا ال تنكو . بضغلا نماك

 راطخالا ادعام # ء يس لك مهدنع 9 مامالا امو يسيردالا ام

 «برحلا نع ديعب . مهو ريشتسيو مهل نوعمتسي ةداسلا مهدنعو . رقفلاو

 ؟هم



 برملا كولم

 رفغي هللا ناكجلو ٠ مامالا ةملبو ديبيلا ةيلب هذه « ةداسلا نم بيرق

 يوتنت لئدنع ٠ . شويا عم ةعمعملا اوضاخو ةداسلا نع اودعب ول مهيوند

 وه نبا ؟ لسلا لجر نيا نككللو ملا يبتشن *ز شلاو انلك ... برحلا
 ينالو ريسع يف ال . مامالاو ديسلا نيب يلصي نا عييطقسي يذلا لجرلا
 ..راحبلااروزم هيجي  ديكلا حاب الا علصلا ال دوج وم نميلا

 ناسالالخدال أدهدجو هللا نم: تلقف .هللا نم انتبيصم : لاقو دبنق مث

 ةلصاوم أشي مل هنككل و . هللا نم اهثلث . يلاؤس ًاتسحتسم لاقف؟ اهبف
 باجاف . نيرخآلا نيثالثلا ن نع هتلأسو هب تقجلف « هرامح قاسف ثيدجلا
 هيلا يتاغب تقسف ةداسلا نم ثلثو : ينع دعبل هرامح ثحتسي وهو

 رظنو هرامح لجرلا فقواف . ريخالا ثلثلاب ينماعي نا ارذتمم هتلأسو
 . متم وه لدالا لب للاو:ال « ريخالا ثلثلا : لاقد لا

 نميلاةيضق يف هيأرب ءيطخي مل هنكل و ؛ زيلكتنالا دمتعم خيشلا يننظ
 برعلا ىلع قبطني وهو . هتعمم باوصلا ىلا يأر برقا هنا . ريسعو
 : ثمح س ةداسلا نمو ةيزيلكتنالا ةسايسلا نم نودي اكي امو مهلك
 . ريداقتلا ن مو ءاملعلا لقف فارسا الو ةداص



 يسيرذالا دنسلا

 ةماهن ءاسن

 - نيزتلاو ةليوطلا روءشلا - نوئنضحلا نايشلا  برعلا لاكشا

 ءانمطأ 3-3 لابع يفو سيراب ِق ةدحإو ةأرأإ 33 بيداعرلا 3-3 روفسلا

 انيطعي هنبا ةغيلبلا هتيطخ -انروزي لابع عيش - بطلاو لحككلاو
 ينغلا  ءارسالا  ءامثص ىلا ةديدحلا قيرط ز تدغ قنرظ - نيلابر

 ركاسع - لايع بش نبا - لورجملا نسما سييكتلا - بركلملا

 ةطينربلا  كرتلاو برعلا - ءاتسطاو « جئاوجلا » - دوسلا يسيردالا

 32 ةيسيراب ةسب رع ةدوم 3 اهؤاسنو اهبقوس لحاي 4-3 ةماه سم 3-3

 - نئافرلا - ءارحقلا - ناوضر رهاط دمع عيشلا مفاوألا ةفايض

 ٠ رحبلا - رخقلا - ليللا فايطا - هدويزلا ركاسع

 نوعدبمل اهرك ذ مدقت يتلا ةثلثملا ةيمصملا نه مغرلا ىلع برعلا نا

 نم مهندي ام ىلع مثو . ةيعاتحالا مهديلاقتو معتاداع ف نوشهدم

 ."ىبعمو ًارهاظ ضعب نع مهضعب نرفلتخي ةغللاو رصنعلاو ندلا طئاور

 الو نوطلاخ . زادملا ناب اذه الو « رياسع ناب يناملا طاتخ الف

 ال مارحالاف بايثلا نم الثم جا كشانم متدرج اذا ىتح . نوطاتخم

 3 طيسلا ليوطلا رعشلا يذو 3 لئادجلا 35 نورقلا يذ ناد يواس

 أله ف تاسوردالا ءاسنلا رعش ةيشي يذلا دعا ثككلا رعشلا يدو

 . نامزلا

 يبرغلا اهف رط ىلا يقرشلا دالبلا فرظ نم اًلْثم اكريما ىف رفاستل كنا

 وا رظنلا فقوتس ام ءايزالاو دملاقتلاو تاداعلا فالتخا ف ىرت الف

 دالب يف اما . ًايوئعم وا ًارهاظ ًافالتخا ىرت اق لد . ركذلا قحتس

 ءايزالاو بايشلا تريغت ىرخا ىلا اهبف ةمح نم تلقتنا اماكف.برعلا

 يماهتلاو يزاحملا عمتجا وأو . نك اسملا كلذك تريغتو 2« تاداعلاو

 ١ )١( ب رعلا كولم
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 برملا كولم

 مبعاتجا يف ناكل يقارعلاو يدحنلاو يمرضطاو يجحللاو يناملاو
 . ديقم بيرُغ باشو ءانزا ضرعم

 دالب ىلا ارسوس نم تلقتنا كنأك ! لاسع" ىلا ةخانم نم

 لاح يهاضيل قفشلا ةعاس حيسيسفلا عاقلا ف لابع' لع ١ و . كيسكملا

 ةنئمطم ةنكاس ةيرق « لايع . بورغلا ةعاس لاسجلا سأر يف ةخانم
 اهؤانياو . كيسكملا يف رمخا دونهلا مايخم ةبيبش 0 م ةيمرهلا اهتومد
 يفد ؛ نوييطتيو نواحكستي « نيرماب راطفاالا رثاس يف برعلا نوهمشي

 ةففصملا ةدعطا ةيوطلا ممروعُس يف نايشلاف . نوفاتخ كلذ ىوس ام

 تيوتهدي مف . تالضعلاو براوشلا الول تانيلاب هبشا مه « ةنيزملا

 هنوئيزيو « لاخلا وا ربرخلا نم طارش هنوطبربو 3 ناهدالاب مه رعس

 يواسمل مويلا تانيلا لم 4 وصقدو ؛« نيحابرأا وا رهزلا وأ شب رأي

 فكيوسليو نيوقحلا ىلع انودشيف « ةططخم ةنولم ةيوط نوكت دقو

 رحنخلا دطا وأ نطقلا نم رانز ةطوقلا نيبو ابني ءاضيب ةردص اهقوف

 كئاوا نم. كشمهدي ام لوا نا . شوط راو رجنخلل [لاغو « اماد
 . ءانملاب ةمضخا مهلجرأو < ءاسنلا روعشك ةنيزاا مهروعش نابشلا

 تددعت لامع ىف : مالسألا لوا ىلا ؛ روفسلا ىلا دوعت لابع قو

 باوبا ف انفهو كىلفقو )م ءاسنلا انملا اهيحاو اهدشا ناكو تاشهدملا

 نُكنو امم ادحعت ديما نك نوم ١ نظن الو . ءابرغلا ىلع ند رفس مايخلا

 انلصو ىتح وه انمقل اف ناكم لك 2 هان دشن رعمالا لامخلا . نوملع جرفتن

 هأريس ام نوسم كحديربسس و 1 لامع ْف د نه اه (« بيباع رلاو . ةماهت ىلا

 خومشلا نم رماب ءاس الا ىدحا انل هتلخا تسب ف انلْؤن . لجاب يف ًادغ
 ؛ ةقلطم(« ةحوزتم امن | ان ليقف «اهلاح نيعلطتسم اا اسف .انمدخت تءاج مث م

 ” هم



 يللا أ

 ىسيردالا ديلا

 ىرت ا ةأرملا فلتت لبف . لاجرلا هركت معل يا . لاحرلا هركتو

 ؟ لاماو ندمتلا مداوع ْق اهتخا نع لابع 5

 3 نادر د ناح رفشم لاحرلاو دالوالا هحراخو بالا ْف عمت حا

 .انترايزىلا رداب يذلا ةيرقلا خسشل قيرطلا مستفتل مهددبق رب د اسعلا ثءا حف

 فيسلا هدس لم2# لخد . ءانْلاب ناعمات نيتيضحلا هماحر نا الا « فاح ا

 انأئه . اني لهأتيو 5 وهو انل ابمدق قيحلا نم ًائاصغا ىرخالابو ظ

 ىف نحنو اننكم ال : ارذتعم لاق مث « نيلاس ديلا دالب ىلا انلوصوب ظ

 ف تكرآلا متنا . سوماخلاو فرشلا ائيلع هيجوب أمي موقن نأ نتاضمر ا

 00 . نئمطم لابلاو نومائتس مىدكلو . مكي قيلي ال ناك ناو مكتيب

 روظي ام انيلع اويكحت ال نا مك وجر انكلو . ناماو مالس اندنع ظ

 .رمرأاو ماخرلا نم تويبيف مهزنن نا دونو انفويضب هللاو رختفن نحن ٍْ

 . ناسللاو نيعلا نم لضفلا لها متناو انومحاف ْ
 ىرخا ةرم هتيؤرب دعست لو عدوو خيشلا نذأتسا ةبطخلا هذه دعب |
 شجلا دئاق هنبا انيلا لمرا هنكحلو . اليل ناك لابع نم انرفس نال ظ

 دوس ناضمر .: الئاق نيلاير اناطعاو هيبا ةبطخم ةهيبش ةبطخ انعمماف

 نيرك اس هنم لاما انلبقق ٠ نوبتشت ام اورتشا انفويض متنا . هحولا ْ

 كلت بئارلا نللا اترششو . ةناها دعبأو ةفامضلا ضفر هضفر نال

 هب رسف مل « هيلا انقوش ةدش ىلع ؛ اننكلو . موجنلا ءوض يف ةليللا ١

 نم لايع لها نا . ةيمطلا مهتجا سو برعلا ءالؤه فطلب انرورس

 يف كارتالا مهتبراعو مهسأب ةدشب ةمابت يف نيروهشملا ةحراسملا برع

 .٠ ةذدعتم عقاوم

 ةماهت واس تك )ا ةرسالا نم بيد رقئعلا هين ام ىلع ةلمالا كلت انغ أ
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 برعلا كوام

 ريغ ءاطغ الو كوبشم لبح ريغ شارف انحتحا (ف « ةراحلا ةيفاضلا

 يف ناك اف ٠ ليللا يف معنلا ردضم رابنلا يف بعتلا نا . موجنلا كبش

 نال ١ رعواو ةريخالا ثالثلا هذه نف لوطا ةديدغلا ةيناملا انلخارم

 قيرط نف لبسا ىهف لؤظا تناك ناو ءاعنص ىلا ندع نم ىدرطلا

 تاجردلا يلاع اليوط اجرذ مويلا مامألا دودح نم هبشت هذه . ةديدحلا
 لوبس اهللختت تاج رذلا ضيرع اطسونم ًاجرد هيشت كلثو هيف عاطقنا ال

 ني طخ تددم اذا :؛ ةيسدنه ةءاكبو . مئادلا ديعصتلا نم كحيرت

 لوالا ةيواز نوكت ءاعنم ىلا لايع نم رمغلآو ندع نم ًادحاو
 نع لقي ال نيتيوازلا نيب قرفلاو . ةممقتسم يفاثلا ةيوازو < ةداح

 . ةحرد نيثالثلا

 ناضمر رمق كراكو ليللا فصتتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا يف انيرسا
 شعناف كلذك ءاوملا ضمن دق ناكو . مايْس ةنق قوف ةضف نم لحال
 هنا ديب . ساعنلا رثا نم نافجالا يف ىقبت ام لازأو رملا هردخ ام انيف

 اترك ذت هتريقع تناك ًادحاو الا « ناسللا عبرلا نم دحا يف كرحي مل
 مث « اهماغنا ترحنا دقو « ةميدقلا يناغالا نم تددر ام يف رصهو ماشلاب

 اهت ءاد ر ىلع تافاسملا اهتمسكاو « رافسالا ابتدسفاف «تدحملا م « تميتا

 لب « ءانغ ةعام يدنع نكت مل اهنكلو . ًازيزع ناطوالا نم اركذ
 . ةالصو لمأت ةعاس

 . مئادلا رونلا اذ اي « كلالج نم ءيشب ينفلا يلزالا لالجل اذان

 م تاعاس رشع ةينأثلا يفو 0 ةعاس ةرشع ىدحأ كوالا ةلح رمل ف ذ اتيكو 0 0

 خيشلا ىلا لسو نمو 4 فصنو تاعاس عسرأ لسو ىلا ةخائم نه ةلاثلا يفو

 ةرشع 2 يا تاعاس ثالث لابع ىلا هزه مخيشلا نمو ؛ فصنو تاعاس ثالث

 . ىللرالا ةلح رملاك ةعاس
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 كا ا ا ا ا ا ا

 ىسردالا ٍدمييبلا

 .ياوقفف اهنم ثعبا ةمهانتملا ريغ ةوقلا اذا ؛ كروذ نم .سقب يىنددما

 نم < ةيحورلا يتاح هذهو « ىب لج ام فصا نا ةجاح نم لبف
 ام . 9  كاعم يفيد ماشلاع هياراب » توكسلا دعي ىدصلا ثري

 اذخ باودلا ءطو الولانال « ىلو ىتح توصلا بحاص تفرع

 لئضلا رمقلا رون يف نيايتت ملف ؛ لللا يف ةيراسلا ةنك اسلا ةمخالاك

 ةعاس انقفار هنا يل ليقف ينغملا نع رجفلا دنع تلأس ينكللو . هوجولا

 تماع امدنع يفسأو يشهد تناك ام دشو . لامع ىلا داعو ًاماركا

 قورعلا يف مدلا كرحف حرابلا ءاسم ١١ ينسيك يذلا لجرلا هنا

 ضر: مث . عاجوالا با_صعالا نمو بعتلا لصافملا نم لازأو
 ائيلسي ىرا كلذ قوف ءاشو نع نا نود ًامارك ١ انةفارو انااو

 . اندالد يفاغا

 ماركال ترثخا ام « ميركلا يلرعلا اهيا اب « لووجملا نسحملا اهيا ايف

 امهم « ينغي توص نمو « مالآلا نكست ةنرم دي نم نسحا فضلا

 ةم ركعب كبيشسا بياكامو . ناطوالاب بيرغلا ركذي « ىوتلاو دس

 .[سمركم ًاعيشم كفرعن ملو « ًامعنم يساّؤم كفرعن ملف « ضايفلا

 تيفتخاو «رءقلا ءوضيف انتءيشو «لمللا يف انتشعئاو «ىسغلا نم انقئح

 تنك اهياو كلما ناك امهبمو . مالظاا يف فيطلاك كمساب موبت نأ نود

 .٠ نإسحالاو قوذلا ريهاو « ناسنإلا وجا تناف

 لمعتستةلظفل سييكت ةفك و . سيبكتلا زاججلاو ةماهت يف ةديجلا ٍتاداعلا نم )١(

 . هيمدق ىتح هسأر نم ءراا نوسكيف . دنلا نم نظا ام ىلع مهءاج ملعل نميلا يف
 رفاسملانا . ًاديسمت ذئدعي اهنودسعو تالضعلا نوك رفيو ؛اكلد باصعالا نوكلديو
 كثب رفسا رام رخآ يف سنأتسي ال دالبلا كلت يف

 ٠ مولا اذه تونسي كانه راغملا

 ىلثحو 0 سيكل اب هساندتسا *ى
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 لا
 1 ةفطتطع نس. 1

 يرعلا كولم

 نا ةليجلا خيش لدبي عبرلا يف انيأرف هوجولا نع رجفلا فشك
 . سيردا نبا دمسلا رك هزمح خييشلا لاجر لديو « لابع خش
 . مالكلا ولملق « مادقالا وفيفخ « ماسجالا وحيحص ديبعلا نم مهو
 اذهف . داوسلا كلرول ريغي دوس مبلكد 2 رخآلا نع دحاولا فلتخ ال

 . لوقصملا سونيالاك رخآلاو « تالاكوشلاك كاذو « نبلا ةوهقك

 ىلقتدتنناله : رايغلا هيرفاحت ريثيو ضك ري وهو « يسونبالا ١ تلأس
 اذه ف « ربلا ف تدلو اناو رحبلا نم علط ىلا . باجاف ؟ ينادوس وا

 كلذ لاق . دوسا يلا يدنفا ان دك وااو . كلذ ريغ فرعا ال . ربلا

 . هيقطع زود كحضي حارو

 ىلا رانلا نم ىلوالا ةعاسلا يف انلصو لابع عاق انزتجا نا دعب
 لوا انحو انلخدف « ةفظن ةبحر ةيابقم ا بف ةيرق يهو حاحبسلا
 ف “٠ ماوقلا ةقوشم « ءانسح ةيمص تيبلا نم تحرخف « ئيرئازلا

 تائب نم اهنأك . ليذلا ليوط قرزا راثد قوف لكشلا قينا بابلح
 تشيو انل تشه . مونلا صيمسق قوف 0 دنع ترثدت دقو ندملا

 مهنا الا رشقلا نم ةمابت يف ىتح لازت ال يتلا ةوهقلا لمع يف تعرساو

  ريزابالا نم ريثك  لاهلاو ليستر 00 ضعب اهملا ن وةيضي

 ىلا ابهبجوو ابماوق زواجتي ةيبصلا ندح ناكو . جئاوح امنومسي
 باجاف . جئاوحم اهنوغبت : رانلا بشت يهو تلأسف 2 قاغلاو قوذلا

 5 4 نح امأ .اوثلثو ًائينه اوبرشو . باحيالاب ًادحاو ًاقوص ديبعلا

 ؟ ءانرلطا هذهو جئاوح. ..نبلا ةوهق يهتشنت انكف ؛ نيطنطسق قسفرلاو

 . نيما اي ضما
 نمثو انل تحال نرا مويلا كاذ حايص لاجرلا ةيرك يف داز امو

 رشنت ؛« فافش راعش يف ةبويعد « ىرخا ءانسح ةيرقلا يف نورثاس

551 



 ىسرد الا دنسلا

 . مالحالا حرسم نم وا « مالا نم تجرخ اهنأك ٠ اهرعش سمشلا

 خسشلا ثيدحي نيمصتعم « ةالفلا ىلا « عاقلا ىلا نيعرسم اياطملا انثثحف

 نميلا نبا : كرتلاو برعلا نع انثدحي وهو لاق . لابع خس نب يلع

 قرحي لهرلا الو « هسأر قرحت سمشلا ال . ساب بلص رحملا لثم
 هعباصا صقتني وهو هديب راسا كانه ؟ كرتلا ام « كرتلاو . هملجر

  قدانخلا انرفح « ليلا كاذ تحت « ةيرقلا كلت دنع « كانه

 ىلع « ةلودلا ركاسع ىلع قدانملا انقاطاو  طقف نيعست « نيعست انك

 ثراص نا ىلا رحقلا نم . باوطالا مهعمو فالا ةسمخ مهو « ماظنلا

 مهمعطن نحنو « ران هلك « ةلعتشم عفدم ةلك لثم انسوؤر قوف سمشلا

 نم انجرخ « رابنلا اذه رونو « هللاو « ربظلا دنعو . صاصرلا

 ضرالا تناك . عاقلا ىلا انيشمو « ادحاو صقذن ال نيعست قدانخلا

 اوتكس . اوتكسو انصاصر اولك ١ كرتلا نم تائم . ىلتقلاب ةاطغم

 نم انيقل اننكلو .مهانمقل اف . اوبرهو اوتتشت يفابلاو . رهدلا رخآ ىلا

 نم دحاولا ناك . موي نم هل اي . تاريخ مفادملاو رئاخذلاو قدانبلا

 ... اهريغ نع شتفي دوعيو قدانخلا ءارو اهيسو قدانبلا ذخأب يىلاجر
 لهرلا الو «هسأر قر سمشلا ال « سباب بلص رجا لثم نمسلا نبا

 مهارت م6 نوضك ري لب نوشمي . يلاجر نم ءالؤه ... هيلجر قرحي
 الو .نورمذتي الو نوبعتي الو موي لك ةعاس ةرشع يتنثا « نالا

 ديسلاو ىرسا موذخأيو « دويزلا نوبلغي مهف ديسلا لح ريغ نوكشي
 . مهحسب شب نذأي ال

 ىلع انل تحالو «لابملا لظ نم انجرخف ةلحطملا عاق يف ةعاس انرس
 طيناربلاتاسبال ءاسنب ائقيرط يف رمث انك . لجاب يه ءادوس ةمسغ قفالا
 ةعدقل ةقبشلا وا ةطينربلا نا . لوقا يف لاحرلا عم ناغتشي نهو
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 بريلا كولم

 «ابلها عنص يهو “< ى رخآلا نميلا يحاون ضعبو ةمارت يف دبعلا

 ال سمشلا نكلل . نوهكب٠ مراكو برع مهاكو « ءاسنلاو لاجرلا اهببلي

 رصانعلا هتمواقم يف ناسنالاو « نيدلاو ريصنعلا يف ًادودج فرهت
 . ديلاقتلا يعارب إل ةيعيبطلا

 نا كقزر كرطضا اذا ةماهت نيش سمشلا هذه براحت جالس يابد
 رثاث عفدت اهب ٍتبشلت اذا يهو « ةبف وكلابأ . اراه رفاست وأ لغتشت
 يق ال اهنكجلو س.شلا جهو نم ن ويعلا يقت بف ! ٍطقف لام رلاو رايغلا

 باحصال اب سأب الف ةمايعلا اما . ةيواكلا اهتمْشا ماهس نم سأرلا

 يف يعسلا ىلا نورطضي ال نيذلا ءاياعلاو ةداسلل « ةماركلاو ةلحتلا

 ةزيرغلا نأ ىلع ةقبشلا هسيل يف ىه ايهيعلا يناهلا نهرب دق . ىزرلا لبيس

 ال ةدجاو ناويحلا يف اهلثم 2 ًايبرِغ وا ناك ايقرش « ناسنالا يف

 نسحا دقو .ابنع عافدلاو ةاملا لظفجح ىلوالا ابلماوع نمو . ريغتت

 ءاوحلا عشت الف جسنلا ةببيجا ردم شقا نم ةقيَش عنص يف ناسجا اميا

 نم سأرلا ظفحت مبقلا ةيلاع « لاذقلاو هجولا للظت فا رطالا ةعساو

 . سيلا ماهس

 لات ال تاك . رابنلا نم ةعاس اهبماظ بح ال سم نم الدو

 انددو اببمو اهتءاس نم اهائفرعف لجاب انلخد امدنع ىتفإلا ةورص يف

 يىسنت لجاب نكلو .اهيف اهرماي ةمكاحلا اهدجر يه ةدلب يف ةماقالا

 . اهقوس موي انلثم اهلخد اذا [موصخ ؟ ييمشلا ىتح ةلهو لوإل حئاسلا
 ماسقي « ربمحالا "رجالا نم اهضعبو شقلا نم اهتويب « ةريبك ةيرق يه
 ةرواجما براضملاو يرقلا نم سائلا امم ؤمف ؛4 عوبسالا يف ناقوس اهيف

 نورتشيو نوعيبيف ةيمو.علا ةحاسلا ف مهباودب مهيسا ومو نولزنير
 . ٍراهنلا ةليط
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 يسيردالا بيسلا

 نيعاوملا نيب « مالا نم باوثاو زاككلا نم قيدانص نيب انيشم

 بنح ىلاو <« بوبجلاو ريزابالا نيب ؛ سامك الاو ضرالا ىلع ةفوفصملا
 نرحئار ةحاسلا يف سائلاو .ةأرما وا دلو وا لجر « شرف » لك

 عيبلا نورثكي كانه ام رثكا لالسلا مهيدياب و ءاسفلاو « نوٌواج
 دالي يف رن م اننال يوسنلا هرهظم دهشملا اذه نم اةيجعأ . ءارشثلاو
 ناك ام ردقي ءاسنلا نم « قارعلا الخ اهلك ةيبرعلا دالبلا يف ؛ نميلا

 اهملا اهل وخد ةعاس لجاب ةحاس يف

 هوحجولا ناسح نهرثك او تاقشلا نبسلب 4 تارفاس نولك و

 ىهو «ءافسهلا ةقوشمملا ريغ نهنم تيأر امف تانملا اما . دودقلاو

 نكل . اشمو ةفخو © ًالوحنو اماوق ةيزيلكتالاب هبشا اهنول الول

 نم اعارذ فلت ىه . كتبتلا ىلا رقفلاو ةحاذسلا الول بسند دق اهسل

 هقوف سبلتو « همفخم الو لاخلخلا ىلا لصيف اهبطسو لوح شايقلا

 مشعلا نم يس ودق هفرطد ابفرط لصد ال ةريصق ةقيض ةردص

 فشكتت « ءاوهلا اهدعاس اذاو < قاسلا ار. فشكتي ةمشيم اهو . امهنس

 م اهيشمو اهدف ق ال هق رئا ال ناسل املو . كلذك ةمك رلا

 ةءادمل انفساو .٠ هللاب أانذعتساف ناسصلا مسن اهازهرس : ةعاربو ناد

 . ابنيشت

 ف ا_هدحن ملف 0 رقملا ةسم انيوهلا يشي 7 يلا ةبب رعلا كلت اما

 كلتو . يك ريمأ طاشن انه اه . ةبوروا اهنأك ةك رح انه اه . لجاي

 .لاقتنالا ِق كدعشو مثهولاب ديزت نفاجر سوّورو نبسوود ىلع ةقيُشلا

 م برغاو . ةسونجلا كيسكحملا ندم نم ةئيدم ف يننظا تنك

 دلب يف لب . ناضمر روس يىفو ةيمالسا دلب ف ةك رحلا هذه نا كلذ
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 ب ررعلا كولم

 تناك ال فاح هنا الولو . ًاراهن قاطي ال دابا رهش يف ىتح '١'اهرح
 . لها عاقلا اذ ىف ناك املو « 5” لاب

 ةفاظنلا هنساحم سأر اتمب انولزنأف م دئاقلا لاحر ضعب اناقتسا
 ف كلذكو ةمدخلا يفو ثيدحلا ف روهظ ليج قود همف ةفايضلا سأ رو

 لب ةسامكلا نم ءيش نع ؛ ةاوشلا قالخا ْف ءيث نع الضف . خسطلا

 9 اننأكو روطفلا دعب انوك رت , ماوس نع هل نوزاتع « ءاحالا

 انحيبأف « زوملا نم رمآو هوسالا بنعلا نم قودنص مهنم انءاج

 ةنسلا نم ربشلا اذ_ه ُْق بذعلا عقوتت نك 0 ادنال لرالا

 يف ًاضماح لازي ال وهو رايا يف جضن اذا بجع الف « ةماهت يف اننكلو
 . نانمل يف ًارهزو ءاعنص

 لسحاب لماع ناوضر رهاظ درع خمشلا انروزب ءاج رهظلا كلعت و

 لدللا ف لغتشي وق ٠ ردتعاو ملسق 6 اهدف ةمسيردالا ر 5 اسعلا )ا دئاقو

 ةسامس لا ند

 ىلع تلد تاالاؤس « دنهاو رصم نعو ؛ زيلكتالا ن عو ؛“ ةسوروالا

 ةمكرللا نم ءىبش ىلا “ فرولأملا فالخم « نارقتفد ال هسف معو لقع

 صضاخ ىأر نود ؛ ًادفتسم ًاريختسم لأس ناك كقف ٠ قودذلاو

 ع ائلأم . مائيل ةدللا جداخ هودبر ىلا ًاحايد دعصاو

 نم انئماعف ٠ ةاضفم ًادفم تاك هدالبب صخخ ام يف هييكلو , هددبد

 يدادو هوك رس يد 9 تابجلا كلت نوني ع ارحتقلا نا همر دج

 يسيردالا دسلا نا كل 7 انيلعو . ًاقلخ ممرك او ًاسأب عفاوشلا دش

 . تيهنراف ةحرد ةئم لظلا يف ةرار ا تناك رهظلا ةعاس رايا ؟ 4 يف 00 ١(
 ردبلا ع نم اليم نيثالث راسم ىلع لل رحاب )أ 0
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 تببلا يف مه اهف . نئاهرلا يف و مامالا ةطخ ىلع هروما ضعب يف ريسي
 يف مهانعمم . قينارزلا نم « ديبعلا مهيفو « الجر نورشع « انتحت
 ريسأ مف نم انعمم امو . نودشنيو فدلا نورقنيو « نودكوحي لدللا

 دليلا ْف ) لماز لاو كلذح انزوعم . اداشنا فسوي ةروس نم لما

 ركسع ديانا دشن ديسلا ركسع تراك اذا امع انلأسو ةلهو لوال

 دقو. تنياع ىتح تقدص ايف . مامالا ركاسع مه لب انل ليقف . مامالا
 ديسلا دنع « نوركسمتي ه و ةمابت نوئيحي دويزلا ضعب نا تدك 5
 هنكلو « نيدلا ديمح نبا » نم رثك | ابتار عفديو مهتلماعم نسحي هنال
 نبا » ًاراقتحا هنوعدي مامالا اورك ذ اذا مهنا ديسلا لاجر يف ينءاس
 يف ةرم لوقي مامالا لاجر نم ًادحاو ءاعتص يف ائمعم امو « نيدلا ديمح
 . ريقحتلاو تقملا هنم متْشي ام ديسلا

 ران ةماهت يف رفس ال . يلاتلا مويلا ءاسه انرفاسو لجاب يف انمقا
 ةرعولا لاما قرط يف انفخ ام « ءاليل ةليأ تناكو . لقالا يف انلثل

 , هتبطم سأر ىتح ىري نكي مل بك ارلا نال « اهيف انفوش ةشحوملا
 يماما تحتفنا ةدهو ىرا رثعتف ًارحح ةبادلا أطت ةرم لك تنك و
 يف ناك انءارسا نا عمو ؟ مالظلا ةدهو نم .ًالوه دّسا داهولا ةباو
 نئمطي الو نأمطا اف « ىبرلاو لابِطا نع ديعي « حيسف طيسب عاق
 فايطا ىلع ملتف فايطالاك لفاوقلا انب رق تناك . هلا بيرغلا بلق

 اذه لثم كنئمطبل هنا . نامزالم ناقيفر مالظلاو نمالاو « اهب رْث

 نيدلب ف هب فيك و 9 الل هب فيكف ريسعو نعسلا ف ًارامن نمالا

 نومرتحي «نوذدمتم ممورح ف مهنا « برعلا يف ليق امهم ؟ نيبراحتم

 يف ءىراقلا اهيا انتيحص دق . دايعلا حاورا ىلع نوظفاحيو سانلا قوقح
 دجاملا بعشلا اذه يف نا كش الو تنقيتف نيدلبلا نيب ةراحتلا قيرط
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 برعلا كرام

 هلثم نظي ال ام قوذلاو ىتلخلا مرك و فرشلاو ةمكحلا نم لسابلا

 . هلثم يف
 انحرتساف متطلا ةيابقم ىلا ليللا فصن دعب ةيناثلا ةعاسلا انلصو

 ىتح انسنأتساف لالمملا "له دق ناكو « ريسلا انفنأتسا مش ةعاس اهمف

 ةخبسلا !بللختت ةيلمر ضرا يف انريس نم ةعاس دعبو . ليّدضلا هروئب

 نم برقلاب الا تبني ال يذلا رجشلا كاذ < ىرئرتشلا نم جارحا نيب

 نم انوئد امدنع اننكلو , رانلاو رونلا ةبر انيلع تلطا ؛ةمابتيف رحبلا

 انيذعتساف « ءاوحلا يف ةبوطرلاب انسسحاو مللملا ةحئار انممش رحبلا

 . نينثالا

 قرزالا ملعلا كاذ « انماما قىفالا ىلع قرزالا طخلا كاذ ! رحملا

 « ناطوالا ىلا « لهالا ىلا قيرطلا كلذ « ةيسرعلا ةلزعلا لحاس ىلع

 ! رحبلا . دابطلاو ةاسحلا ىلا دوعلاب ريبككلا لمالا هيفو « ةيئدملا ىلا

 نيعلا ذئنآ هتدهاش ام جهباو ةماهتو ءاعنص دعب هانيقل ام فطلأ نا
 . رحبلا وره معا
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 ل يس ا مس سل ا سس م يم ويل يس يع يع سس وسو يس تخفف ا نوي ول ب مم تسع مس مصسسس يطل تسطيب 1 سس سس سل 2س ل لل سس سال يمال دل فت جي ويس 35 اسس سلسل د جوسي سعب يع يصل عتست# لسع اسس .٠ هي سا هس:

 ىشسرذالا دسلا

 ةديدخا

 ةديدخلا برض -رصقلا انلالتحا - ةيناطيربلا ةلكولا رصق - حابشالا
 ًامدط هتيب برم يزيلكتالا لصتقلا  برحلا بئارخ - رحبلا نم

 يغبن ف - ءاتفتسالا - ةسايسلا ةسيرفو برحلا ةسيرف - ضيوعتلاب

 ضرقلا -يسيردالا لود ه « رضع ىلا ماضنالا يغيت » - ج كرتلا

 - ماك>الا يف ككفتلاو درفتلا - قينارزلا -- راختلا بيدأت - يللاملا

 نيمامالا نه نم -سرؤر ةسمخو توب ةسم تيب - هيقفلا تيب

 . ةديدخلا قحتس

 يف اسنرف بئارخ نم « نوغرآلا نفاده نم ! برحلا مميش اذوه

 انلوشد دنع ًاتماص اًدح نم لوا وه . ةديدخلا يف انمقالي ءاج لامثلا

 انغبت مث . هاب رغلا رظن هلا> ىلا تفلب قيرطلا يف فقو نم لوا « دلبلا

 الف . ةيندملاو ةطلصلا راوج ىف الا راضبالا نع ىراوت امو «لظلاك

 « ةيناثلا ءانف يف دبعلا ةح ىف نايبصو ىلوالا فودض نحنو « بحع

 رصقلا انلغد ةعاس هانئيسن ٠ قيرطلا يف ًاذاحش رباعلا ىسني اى انمسن اذا

 يف ىمظعلا ايناطيرب ليكو نيدلا لضف دمحم روتكدلا هيف مقي يذلا

 . يس ردالا ديسلا ىلا اهريقسو ةديدحخلا

 قيدانص < ديدح نم ىنيدانص 5 اذاف لوالا قياطلا ىلا اندعص

 «قاروالاو كوكصلاب يضاملا يف ةءوام تناك «ةمخض لافقا تاذ ةريبك

 ءارذ ةوقلا حبش « اتماص انيسحي رخآ حبش اذوه . ةضفلاو بهذلابو
 ةرئاد يف نحن امنا . لالا حبش « شومجلاو بورخلا يفو « شورعلا

 نيعاؤملا ضعبو ةغرافلا قيدانصلا هذه ريغ هنم ىس مو « يفامعلا كنبلا

 . ةرسكملا
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 برعلا كولم

 انل ميتفف « هتيبو ليكولا بتكم ىلا « ىلعالا قباطلا ىلا اندعص
 ,لعال هلهؤدو ؛ راصيالا رهسد هّسقذ ؛« ريبك مخف دنهلا بشح نم ياب
 ىلع فرشت ةلمطتسم ةرييك ةهدر ىلا انلخدف « راثآلا رود يف ماقم
 اهتاردح ة هننرزمو 34 ةيمحعلا س ةائطلاو ةردنهلا نيداو دلاب ةسورفه رحبلا

 شقنلا ةعانص نم ىلاعلا اهفقس يو . ةمن آرقلا تايالاو ةيسدنملا موسرلاب

 « اهبقرط دحا: ىلاو ٠ نفلا ةاوغ ةقدو أنولو الكش ريمي ام ناهدلاب
 « يدنهلا بشُحا نم ةلرعش اهمح ةصاخ ةهدر 6 ضراااو فقسلا نب

 يلايل فو ديعلا مايا ف نوتحل ةعاقلا ىلع اهنم نالطي ميرحلل ةدعم تناك

 « هادا و ءارثلا حبس «اتماص انابقتسي رغنآ حبس اذوهو . برطلاو سنالا
 . تازللاو رورسلا - <« فرتلاو فصقلا حبس

 هنيعل هانب « ةديدحلا يف ءاينغالا ربك ال هانلخد يذلا رصقلا ناك
 كنبلل ًاراجا هتوم دعب راصف .هتورث فصن كلذ لببس يف لذبو « هبلقو
 ءاد ا نحن اهو . ةيزيلكتالا ةلاكولل احتف برحلا دعب مث 6 يفائعلا

 ًايحرم انليقتسا يذلا ليكولا ةرضح ناف . هنم [امسق لتحن زيلكتالاب
 هاباو مقن نأ اماو انل هدعأا يذلا تيبلا ف لزنت نا اما نيرمأ ف ان ريخ

 ىحتسل اماقو رامتخالا 6 ىلا امو نمبلا يف ان نام حاس نمد . رصقلا ْق

 الك هديدخلا ْف سلا نأ دك دل نم :٠ ائسفنا ثدحن اثق .٠ كل ذب

 لع ؟ ولا ةرضلط حلصي ام م © نيلث اه ةيحأ ٍض انيطاخ مث م رصقلا اذه لم

 همس مب هوأل رش ةءاسلا كلت نم انحيصاو انب ةيناث بحرف , انل حلصي

 . راحبلا مارو نم ىحك نم لب طقف لا املا نم ءاح نم سل ًاممعن

 دعب ةآرملا ىلا اندع امدنع هقالخأ مركو ليكو ١) ةحامسل انيجع
 «ضارقملاو طشملا رعشلا نع انمطف نيرهس دعب « انك انئاف . ةليوط ةسغ
 . اناط ف كيفشلبلا سورلاكو انسوكر ف ريسع ءانباك
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 ىسيردالا دمسلا

 ديعمل يدنهلا نيرملا رضحتسا م 4 ماها دادعأب آل وا رمأ ( «نكلو

 . لقالا يف قنورلا نم ًائيْس انبلا

 ال ةقادص ةءادبو « طقف ًارهش ماد لالتحا ةءادب هللا مسا تناكو

 حابشالا اما . هبايساو لالتحالا لماوعي دمقت الو ةسايسلا سانقع ساقت

 هاندهاش قيرطلا يف هانيقل يذلا برحلا ميش . ام. امئاد نيطاحم انكف

 نم جرت ةرم لك هب رف انك لاملا حشو . ناكم لك يف حطسلا نم

 انسوؤر قوف فربو اني فحين ناك تاذللا ميشو . هيلا دوعنو رضقلا

 مل هنا الا . لاجرلا دوسي ام اهنف اندوسي تاعاس يف اذملؤيو راجن ليل

 برحلا رامد نم ائبره دق . لوالا ريغ ًأديدش ًانزح اننزح نكي

 « بولقلاو سوفنلا ف اهداسف نم < لوقعلا ِق امتاماظ نم « اهتالبوو

 اهب انركذي ةديدلا يف اهحبْس وه اهو . ةندمتملا ممالا يف اههوعم نم
 . اهلم اكس انيريو

 ىف ١١١ ةئس ىلوالا « نيترم رحبلا نم ةدلبلا هذه تب ارضأ

 ىمظعلا ب ردا ىف 4 ةنس ةيناثلاو ؛« ةملاطيالا ةيك رئلا برحخلا

 ةديدلغا برض ناكف نيطساف ىف كرتلا ىلع ينل 1 لارنجلا لمح امدنع

 ةجراملا رهظ ىلع ذئم وب زيلكت الا لصنق ناكو . ماعلا موححلا نم ًاءزج

 ةيلصنقلا راد تناكو «٠ مفادملا قالطاب رماوالا اهنم ردصت تناك يلا

 بسح اهيف نال لوطسالا ليانقل لوالا فدحلا ؛* لصنقلا رماي

 نا لبق . ءاعدالا تت ال تاعاشالا نكلو . ةيرس افاروا هتاعدا
 . صد رمتلاب امص هقرح ءاّس [ثرف نال هريمدتب رمأ“ هتس رمد لصنقلا

 برملا حبش اذه ."اضيوعت هتميق فاعضا ذئدعب ةموكحلا هلتعفد دقو

 . قالثخالا يف اهداسفا نم رثاو

 عمسنو هدهاشن انك امم ةنزحلا راثآلا نم هريغ اهلهاو ةديدها يفو

 ١/ا؟



 ٍترعلا كؤلم

 الو ىوكش « نيقي الو لفأ 6 ةخح الو سانلا يف ليم . موي لك هب
 يف تايائبو . ةين نسخ الو دصق الو ةوق < ةوق الو برت « لمع
 الو بشخ الو ىفاوتو « كدفاوث الو فوقشو 4 فوقس الو ةئيدملا

 تحن باشخاو « اهتحت مدر اهفصنو وما يف اهفصن ناددجو « جاجز
 تحت نزحو « اهلها ةايحن لبانقلا تيهذ توم يف نيبو « لامآو مدرلا
 تناك قاوسا يف ةثحوو « ًرقف اماو افوخ اما سانلا اهرجه فروقس
 كلذىف بسلا نوكي دق ام ءلك اذه ىلا فضأ . ةراحتلاب ةرماع اموي
 انباحصال الو ديسلا نالوا هاضرت ال « مس ال » وا كح ةروص يا هلك
 . زيلكتالا

 ا_هريكاو رحبلا ىلع ةيبرعلا تادململا لمحا نم تناك ىتلا ةديدحلا

 ةسيرفو يه برحلا ةسيرف . نينثالا نع ةدرحت مويلا يه . ةراجت

 ام مساقتتو اهذاحتت ةينيدو ةيسايس لمهاوع نبب اهسفذ ىرت ةسايسلا

 ديسلاو زيلكتالا نيب يه « لجا . لمأ نمو ةايح نم اهيف ىقبت
 قوفي مهنيب دساحتلا نكلو ءاهدو نوبطخي ةثالث نيد ةاَتف لثم مامالاو

 ام اذا ىشخت يه لب « مهنم دحا ىلا نكرت الف . صالخالاو بحلا

 .ىضفوفلا كانهو « ربك الا ريشلا كانهو « ةثالثلا دقفت نا اهليم تاررهظا

 مح يف نوري ال مهنكلو مامالا ىلا نولي ال مهف اهيف عفاوشلا اما
 مدقي ال ديسلا ةرضحو ٠ اًماهبو اهت رات نم امس لكيلا ىلا ديعي ام ديسلا

 دك أتي ال هنال ةاحلاو ةراحتلا اهف نسحن يداصتقا وا يسايس لمع ىلع
 هف ام ريغ يف نولخدتي ال زياكن الا و . هتزوح يف اًماد نوكتس اهنا
 مهديب يهف . رماقملا فقوم وه امنا اهيف مهفقوم نال ماظنلاو نمالا ظفح
 ةنوزكملا ةركفلا ىه ىرخا ةماككبو « ةريخالا ةقفصلا يف ةلوبحجلا ةقرولا

 ْ . نيمامالا عم مهتسايس ْف
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 تت تا ل الل ا يول

 ديسلاب ال نوضري ال مهف ٠ دودزلا مامأ نوغبي راحتلا نم ةئف كانهو

 اه ضيوعت ًادحاو ءاًسرغ اههدحا نم اولاني مل مهنال « زيلكتالاب الو

 نودوعي « تاضيوعتلا اورك ذ اذا « مهارتو . لوطسالا عفادم هتبرخ

 نوصلمتي زيلكت الا ناىلع . اهب ءامح هتسب مدهيذلا لصنقلا ةصق ىلا اًئاد

 ( ةديدحلا بحاص ىلع بحوتم كاذ نا مه وقب يلاهالا ىلا اهبعفد نم

 نكلو .٠ ءاوسلا ىلع مامالاب ةياكن وا هب ابح « ةنيدملا هودها دقو

 يس © ىلوالا ركحلا بابسا نم ايس ةيدهلا عم يغبب ةديدحلا بحاص

 . زيلكتالا نع تاضيوعتلا ضعب عفديل هب ءيحي نبا نمف . لاملا نم

 . اهنووس ةرادال يفك ام ةاكز ابلها نم عمجي ال وهو

 دي ف ةديدخلا ةرادا ناف . اضعب اهضعب بذح لاملا لثم اياليلا نا

 ئمايسأا ليك ولا ”ئمر مثرخاو ديسلا لماع ”ئما مهو ماكحلا نم ةسمخ

 امهنوك داشي ايما سيئرو ةطرشلا ريدمو كرما ريدم نينثالا نيبو

 يف ةمصاصعلا يف وه دشالا عجولا نا الا . سأرلا عجوو ةيلوؤسملا

 امهروع ةيسيردا ةداراب موي تاذ ةديدخلا تكحوف كلذا . نازيج

 سجف . كرما ىلع كوكص هب ىطعت*« ةريآ فلا نوثالث هتميق ضرق

 راجتلا ددرتف . ةميقلا فصنب راشاو دل بلا ضين ليكولاو لماعلا

 .ةقثلا مدعو فوألا ريغ كلذ يف بسسلا ناك امو . اورذتعاو اوهوأتو

 مهناف

 مك اح ىلع مول الو نذا مهيلع مول ال * ىرت اي نيدلا عفدي نمف مامالا دب

 بير ال ؟ اهدحو ةيسايسلا ةلاخلا 9 مولمللا نم يرعُس تلو . دالملا

 يفو ةديدحخلا يف هنم دّْسا ندعي داّيعالا راد ىف سأرلا عجو نا يدنع

 ىلا ديسلا دي نم ًادغ ةئيدملا تاقتناو مولا ضرقلاب اوكر تما اذا

 . نازيح

 . ندي ةئيدم سك و قرت ةنيدم بلف ءاهنصو تدعو نازيج ثدو

 ١ )١5( برعلا كرام

 نحضر



 برعلا كولم

 , يسايسلا ثلثلا اذه ف يهد اهلمم رهظت نا ىش ةديدخلا نأ تلق

 امدنع . ةريخالاو ىلوالا ابنم تناكو ةرم كلذ ىلع تمدقا دقف
 اننا سانلا نظ ةيدنهلا مهرك اسع اهيف اولزناو دلبلا زيلكتالا يرض
 كلذ دعبو . مهنم دونهلا اصوصخ كلذب راحتلا ”رسف لالتحالا ةيادب
 ىف لصانه ةثالث ةدحاو ةئس يف ةيزيلعتالا ةم وكما تريغ نأ دعب
 قملا يف مهلك و « هركذ "رم يذلا تاضيوعتلا بحاص مهنمو ةديدحلا
 اولئس املف . زيلكتالاب ممَأر يلاهالاو راجتلا ريغ « دحاو فلصتلاو
 : اوباجا » مكمكح نأ نوديرت نم . ة رده نويروسلا لثس ام ًايعمر

 يغمن : اولاقف ٠ ليحتسم اذه : لصمقلا لاقف . كرتلا : دحأو ثوصد

 . رصم ىلا ماضنالا يخبن « ةيرصملا ةموكحملا نذا
 ةباور نم لصف رخآ لثع ندع يف دمتعملا ناوعا دحا ءاج مث

 ةمناث مهأس و اهنايعاو ةئيدملا راجت هيلا اعدو رصقلا ىف سلجف ءاتفتسالا
 رمأ ةديدحلا ىلا كرتلا عرجر نأ و.ميفأف . اقباس اوباجا مي اوباجاف
 ءابتنا لبق يا ءانثالا كلت يف . اهيف نييرصملا مح كلذك و « ليحتسم
 ركااسعلا نم روباط سأر ىلع ديسلا دمتعم ةنيدملا لخد ريخالا لصفلا
 لالتحالاب ١991١ ةئس نم لوالا رهشلا يف ةياورلا تمتخف ؛ ةيسيردالا
 ةدحاولا ةحيتنلا هذه تسل ٠ .نيللا كاذ دنم رمتسا يذلا ىجسي ردالا
 نيذلا راجتلا يف ًاصوصخ ترهظ ىرخا ةجيتن هل نا . ءاتفتسالا كاذا
 . نيب رمملا ىلاو كارثالا ىلا مهليمب اورهج

 هيلا لماعلا ىعدتسا ةنيدملا ف ةيسيردالا م وكحلا ثسسأت امدنع
 مهيلع راشاو « يلاهالا مساب اوماكلتف ةماعزلا اولوت نيذلا ةسملا راجتلا
 ماع دّدسأ مث .اوددرتو اوردتعءاف . نازيح ف ديسلا ةرضح اوروزب نا
 ركاسعلا مم تطادا ةموكملا راد يف نو رظتني 39 انيبو © ةيناث
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 يسي ردالا ديسلا

 ىلع يه يتلا ةصاعلا ىلا هوقاسو مهوبك راف «ةرضاح بئاكرلا تناكو

 ةعبس اولظو ةعلقلا يف اولزنأف « ةديدحلا نم مايا ةعبرا ةريسم

 ءازجلا عسيطتس نم عفدف ءازطابو موبن ذي اوماعا مث اهيف ءارسا ريشا

 ناح اها .صالخالاو 04 ةيسوسكلا )0( نئاهر مهءانبا نورخالا مدقو آلام

 !؟ نوؤشلا نم

 رابظا ىشخت و « نذا ءاتفتسالا ىشخت ةديدحلا تناك اذا بحع ال

 نظا ام ىلع مقت تلعف اذاو . نيياحالا ضعب يف اسمهو ًارس الا اهليم

 ببنلاو بلسلا نم « تاوزغلا نم !ابعبتي امو ىضوفلا كرش يف

 أهم هب نولقي اوناك ا اماسم ىمايسلا ليك ولا نكي ولو 1 قالطالا

 موملع رفنتسيو ديسلا مهب رضيف « هيلا ةديدحلا | ودعي نأ زيلعتالا درقي

 ديسلا كح نوتش أوماف اذاو ٠ قسنارزلا مهب ي رغد دفو 2 ءاردقلا

 نم اماو هدويز اها مهيلع مامالا كر دقؤ اسر ةهبغر نوئلعيو أسف

 أقدص اهلقاو « سأب اهدساو ادع ةيماهتلا لئابقلا رثك ١ قينادزلا

 ثوهأي الو « ديسلا نوعيطي الو « مامالا نوعيطي ال مه . ءافوو

 ةدامس لكو 4 ماظن لكو 6 مكح لك نم نواقتسم مم : زيلكت الاي

 6 زاحلا ف نسحلا يذ فارشا لمد 2 مه لب 8 ابنم موو مشل ام ريغ

 « قشرلاب نورحاتيو )م مالسلا ثوبرُم < رحن ناصرقو قرط وعاطق

 ةديدحلا نيب نميلا لايج حفس يف مهدالب . ةيبرح ةوق نم مهدنع امو
 روخ يف فئاطلا لوالا مهؤائيمو « يبواجلا ةماهت فرط يف دسسزو

 ؟
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 برعلا كوام

 ؛ يلامشلا مسقلا يا ماشلا قيئارز « نيمسق نومسقي“ مهنا . هقفيلغ“

 ةرششعنم وندتف ةيبرحلا مهتوق اما . ىبونملا مسقلا يا نميلا قيئارذو
 . نمسلا قينارز يف اهاثلث « قدني فالا

 تارهاشملانوذخأي ةاتع ةاصع مويلا مه امك كرتلامايا قينارزلا ناك

 ربلا يف نويهنيو 2« فارغلتلا كالسا كلذ عم نوعطقيو « ةلودلا نم

 لتخ 98 ةسامسلا ف موصقني الف مح ويس | .. كيبانسلا رحبلا يفو لفاوقلا

 يف راودا ةثالثو نيرود ةسايسلا ةماجت ارد نولثع اًئاد مه . ءاهدو

 . حالسلا يف وا لاملا يف ديزي نم ىلا ةياهنلا يف نولي مث « دحاو تقو
 باطي و كرتلا ىلع مهرصنتسمل زيلكنالا ةرم ضوافب ميش ويس دحا ناك
 .دمبز ماقاق راصف نميلا يىلاو نم ةفيظو لبق م .ةريخذو مهنم ًاحالس

 مث لجاب يف ةيزياكنالا ةثعملا ترسأ ام دنع ءاردحقلا ةلمق رصن م

 قينارزلا نم م لام اذا يبحع الق , اهلموس ءالخ يف ىعس نم دعاس

 . يسيردالا ديسلا ىلا مسقو مويلا ى مامالا ىلا

 انورأ مهنأ ٠ رك ذتو 4 مهص وصخ لجاب يف | ل ليق ام ركذت 5

 نم ددع ءاح , نيقملا ريزلا كيلاو . تععم ام ريغف ةقيقحلا اما ءانل 'اهرلا

 نواوقد ناوضر رهاط دمه خيشلا ىلا « نورشعو ةامح « قيشلارزلا

 دنقلا عدخلاف .دحناو ط رشد « نولفاكلا نحن و « ابلك ةلمسقلا . دمسأل

 ةعفدب الا متت ال ةلاسرلا : اوداع مث . لاملا نم نوغبي ام مهاطعاو

 مهديقو مهرسأو مهيلع ضيقف « ةيناث دئاقلا عدختني ملف . ىرخا

 هيلهو ديسأا عم ميلك قينارزلا نإ يمص أ نس ضرغل ىعذداو دي دحلاب

 . مهنت اهر

 . ةاتع ًاصوصل مويف نا يك ةاهد نايس امس قينادزلا يف نا تلق
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 يسب ردالا دمسلا

 اويراحينا ذئموي مهتحلصم نم ناك ولو . قينارزلا نم مهنا اوركناو

 مم نوعرذتمف 4 ةلمبقلا ةارس نم نئاهرلا كثلوا ناكل يسيردالا

 قينارزاا دنع نا . نازيجو ايبص ماما ىلع برحلا مهلجا نم نونلعيو

 يف سيساوطلا مهلو « صرصلاا فرس ©« فرشلا نم كلذك [ئيش

 .ةندمتملا تاموكحلا ام لثم ىمك < مامالا دالب يفو لحاب يفو ةديدجلا

 نا « زيلكتالا ىلعو ديسلا ىلع هيف نيمقان وذاك « موي تاذ ربخلا مهءاج

 ناصرق عرساف «نازيج |هتهجوو ةديدخلا نم اعلقأ حالسلا نم نيك ونس

 اوقلطا « رحبلا امهيلع اوعطق . نيكوبنسلاب اوقحلف « ًالاعش قينارزلا

 الو . ةمينغ نيكويشدلاب اوداعو امههركسع اولتقف صاصرلا امهيلع

 ةمركحملا كلم ال ةديدحلا يف يون كلم امهدحا نا اوهلع امهوغرفا

 ًاقوتحو اهبلع نوظفا< دعاوق ةصوصالا يف ىتح مه نا ! هيلا هوداعاف

 يف ام ىلع ةلدالا نم مهدالب يف هارت ام كلذ لك نم برغاو . اهنومرتح

 كلبملا فعضملا درفتلاو ماككحالا ىرع يف كككتفتلا نم ةيبرعلا دالبلا
 . ةدامسلا يف

 ملعلاب ةروبشم ًاعدق تناك ةنيدم ةماهت نم ةعقبلا كلت بلق يف نا

 .نميلا قيئارزو ماشلا قينارز نيب ةنئاكلا هيقفلا تدب يه « ةعانصلاو

 فرتمت ال « ةقاطم ةداس تاذ ةقتسم ةرح هسقفلا تسبو

 ًاديس قينادزلا نم دحاب الو «بناجالا نم دحاب الو « مالا نم دحاب

 ناكسديزب ال . ءامحا ةسمخ ؛ ماسقا ةسمح ةموسقم اهسفن يه لب . اهيلع

 مسي همك ةلقتسم ة ةرح ةنيدم وه يح لكو © فلالا ىلع دحاولا ى 1|

 هنا « هئالمز نيبو هنيب ةلص ال ”خمش آلقتسم ارح فلالا مس انو هللا

 هيقفلا تيبو . ةلقتسملا ةرحلا ماكسس الا ف نوكني امو تاك ام بحع ال

 اهتاجوسنم ف تسملو ؛« اًماسن قسفنو 4 اهتاداس بصعت مويلا 5 ةرورسم
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 : يضاملا ف تناك اك

 ال . في رشلا همكح ْف كئكفتلا اذه ىبحي مامالا ةرضحل رذع ال

 ال ذا « ةمحراخلا سئاسدلاو ىنجالا دوفنلا ىلا كلذ وزعن نا انثكع

 ةيصاعلا لئامقلا هذه لثم كفرا . قينارزلا ىفو همقفلا تبب يف كاذل رثا

 اهالقتساو اهتي رح يف ةطحتملا ندملا هده لّممو «اهتوقب ةرحاتملا 0 ةيتاعلا

 ةيلبلا نا . ةيبرعلا ةدحولاو ةضهانلا ةيموقلا لءدس ىف تابقعلا ربكال

 هذه « ةيموقلا مساب مارحالا اذه « ملسملا لهجلا اذه يف ةيلبلا لك

 همكحمل « نائما وة رلا ف رعد ال ل دعت همكحمأ «ًالداع ايساف اىكح

 يىدنعو ةديدحلا ىلع ىلودسد نم كاذذا مج الف . زيزعلا دبع ناطلسلا

 نا نازيحو أميص مامأو ءاعئص ماما )م نيمامالا نم عميطتسي نم نا

 نورك نأ قحتس همكيح ف مهاخ دلو مهبدؤد د ىيئارزلا بلاعبي

 . ةدد دحلا بحاص
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 نيل 2 دل

 ا ب سل تن يس دة ا بباب ب طن عجين. يس عا ا بيري. يلا يس سم اع

 ىسيردالا كنسلا

 ناحشاو نايدا

 طاتخلا َج وازتلا - بوعشلا نم ضرعه - نيئئمملا ليقتسل ديعلا

 يسرافلا-س ودنا - ضفرتلا يف نيد ال -نيدلا يف ةايح ال - لسنلاو

 ناهضل ةينيدلا ةكرشلا - « نايدالا لكي نيدا» - باوص سيك

 نءالا لضف دمح - دولخلاو دوحولا رس يف ةرواحم - ةيدبالا ةاسحلا

 ينيصلا مكحلا ةصق - حورلا نجس لفقعلا - صنقتلا - يفوصلا
 ةمابت يف اكلم سسؤييفوص - ةدلاخ قئاقحل ةلئاز زوهر - ةشارفلاو

 .٠ تادوعشلا تامارككلا 5-3 ركذلا ةقلح فصو - دم>وتلاو ءايلوالا

 عمو دويزلا عم ناضمريف انك رتشا انثال ديعت نا انل قتحو ! ديعلا

 « انيونذ تلقف ةايمطا تاسسط ائمرحو « انلك او انهون "لقف « عفاوشلا

 ! دنعلا .انخاسوأو انتافشقت ترثكو « انروعُس كاسنلا لثم تلاطو

 ةيزاجح اصيمق « يدنع ام رخفا تيدتراف كرابملا مويلا حامص تضين

 الاقعو < ةيدنه ةشكررزم ةيفوكو « ةيكم « ةيمدق » و « ةيودب

 : نيدلا لضف دمج ىقيدصو ىفمصضم ءىنهأ تلزنو « ًايفيرش ًايصقم

 رحبلا ىلع فريشت ةيلاع ةعساو ةريبك ةذفان لايقتسالا ةهدر يف
 وه. مرتحلا ليكولا هنف سلحي ًائاوبد تحصاف دئاسوو ةداحسي تشرف
 داصرماو « ةيسايسلا رومالا ريغ ىف هيتكممو « لايقتسالا ةعاس هشرع

 تاصرقلاو رخاويلاو بكارملا نم قفالا ىلع ماح ام هنم دصري يذلا
 ةمامعب امتعم شرعلا ىلع [سلاج ديعلا حابص هتدجو . قيقرلا راحتو

 يزيلكتا رفس هديببو « ناولالا ةرهاب « ةباؤذلا ةليوط « ةرفاو ةيدنه

 . ةيناتسدنهلا ةغللا ىلا همجرتي ناك تايرطفلا يف

 مث . ثرع ىف ىنك رثاو قتفامقب بحعاف « هللا ممأب هتاتهو تماس
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 برعلا كولم

 ت”راضمرب وأ مئامعلاو شو رمعلاب ًارهاظ هل ةلص الإ عوضوم ُْق انلذد

 روتكحدلا . اباك اب ًانطاب لصتي هنكلو . ةيحورلا لفاوثلاو كرابملا
 هقرعي لجر )2 ىحيح و معو ركف يد لك لثم نالحر ئدلا لضف درع

 ةموكتملا ءايطا نم نيدلا لضفمزالملا وهو ةيئاطيربلا ةموكتحلاو سانلا
 نيدلا لضف دمح وهو سانلا نم ةصاخلا ريغ هقرعي ال لحرو : ةيدنهلا

 . ةمحورلا ةفسلفلا ىف ناكم لك نمو دنهلا يف روهال نم
 يسايسلا ايناطيرب ليك وو نويعلا بيبط يا لوالا لجرلا اها

 ءالكولاو ءاسطالا هن المز نع هزيع م هةدق سمل 8 سانلل هك رتثف

 يدنهلا لحرلا )م يناثلا لحرلا 5 وه ليها اذ رْغْلا نكلو .٠ نييسايسلا

 هثرا لاح ةسامسلا رئاودلا فو هم ةيماعلا برغلا دهاعم يف دقفي ل يذلا

 كلذ لا فضا . يفوص حورو ©«. رعاش بلق ئدلا لضفل نا . قرشلا

 يهاضت يتلا « باحنب ه لا لاح يف ةريغص ةيرق نم وه . ىلبج هنا
 . نايل لامح اهلا

 ناحبتلاو مثامعلا هداشتت هيفو « هلا ترشا يذلا عوضوملا يف يف انلخد

 ءىنرمل وا ليقتسنل هباوبا لوا دنع انفقوو « ةرهاظلا اهاكشسا لحمضتو

 .ابيف ىسيرذالا بوددمو ةدب دخلا لماع يب ر علا ل ديسلا ديعلاب

 ةفايقلاو دلوملا يرصم هنكلو مامالا ةرضح مع نبا دمج ديسلا
 ةنيدملا روزا نأ يقين ف ناكدقو قالخالا ثمد لئامشلا ولح . ثيدحلاو

 ينثنوتل رصقلا يف ينروزت ةئي دملا تءاحف اهلها لاح ًاعاطتسم مويلا كاد

 نم ةانادحوو تافارز نويديدخلا ءاج . ديعلاب شرعلا يف يرشد

 سانجا نم مهيف . ءايداو نييتونو ؛ ةداسو ةقوسو « راحت و نيفظوم
 يدنحلاو يلاموصلاو يفادوسلاو يرصملاو يروسلاو يبرعلا بوعشلا
 يعفاشنلا نايدالاو بهاذملا ددعت نم مهيفو « يناريالاو يواجلاو
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 ا كتابتك ااا ااا

 ١" ينوراماو ىليعامسالاو يرفعلاو يديزلاو يفنحلاو ىكلاملاو

 ءيقاللا دياع يذوبلاو ةرقبلا دياع يسودنهلاو « رانلا دياع يسرابلاو

 « لاقعلاو ةءابعلا ءايزالاو تافايقلا نم مهيفو . ةيدمرسلا ةيابناللا يف
 ةطوفلاو «لعنلاو مونلا صيمقو ؛«لاورسلاو ةردصلاو « ةمامعلاو ةيجلاو

 مويلا كاذ حايص انماما ضرع دق « لجا . ًالاكشاو ةاناولا يرعلاو

 يرعلاو سالما يف ءايزا ضرعمو « نايدا ضرعمو « ب وعش ص رعم

 . رخآ ناكم ْق هدهاشت اماق

 ينادوسلا مد جزتماو « ةمابت ىف لب « ةديدحلا يف بوعشلا تددعت

 «يناريالا مدي يواخلا مدو <« يدنملا مدي لاموصلا مدو « يب رعلا مدي

 ام زعال لسنلا يف مدلا ءافص نا . ةركنتسم ةنجبتسم ةحبننلا تناكف

 لمجال يبدالاو يلقعلا يقرلا عم بسنلاو رصنعلا ظفح نأو . مهالا يف

 ةفشلا مخضلا ؟نيعلا رئاغلا فيرشلا اذه نم ززقتت الفأ . بوعشلا يف ام

 9؟ لوسرلا تنب ءانبا نم وهو ينادوسلا مدلا هقورع ف يرحب يذلا

 فنالاو (ةينيص ةيواج) ةيزوللا نيعلا بحاص دسلاك اذ ةعاط كقورت وأ

 ةيؤر كرست لهو ؟ يهمل ةيبرعلا ديلاو ( يلقثد ينوركتت ) حطلفلا

 الو « نيدلا يمالسا ناسللا ىلرع « بالا ىلاموص « مالا ي دنه « كاذ

 وه الف ؟ ةعاربلاو ن لاو ةحاصفلا نمو ةديقعلا قدص نم هيف ءيش
 «هفالخا يف ال «يدنه وهالو («يلاموص وه الو « يىلرع وه الو « ملسم

 . هسيالم يف الو هبحو يف الو
 لسنلا نسحب جوازتلاب بوعشلا جازتما ناب ءاماعلا نم دقتعي نم نا

 برقي جازتمالا اذ ناك ولو . ةديدحلا ءاج اذا اهذينمل « هتديقع ريغمل

 ةلمضفلا هذه عفشت تناكل صعب نم اهضعب بهاذملاو نايدالا باحصا

 .ةديدخلا ف أنئرف لصنق ناجرت وه ١)



 برعلا كولم

 لظي يدنهلا نكلو . اهلك هتائيسب « قرشلا يف اصوصخ « ةدحاولا

 تحزتما ولو «ةمسم لظي مسملاو « ”ايسراب لظب يسرابلاو « "ايدنه

 . اهلك بوعشلا ءامد مهنم دحاو لك ةليلس يف

 ًارئاز هءاجف موي تاذ ياشلا برشن نيدلا لضفو انا اسلاج تنك
 نيدنطلا لوح فه يتلا ةفافشلا ليوارسلا باحصا « سودنهلا دحا

 . ياشلا نم ”اناحنف يدبب هل مدقا نأ ينلأسف « اههرارسا لكي حوبتو

 . ”امساب كلذك هضفرف نيدلا لضف هل همدق مث . ضفرق « تلعفف

 نم انم سحنتي يسو دنهلا اذه نا ؟ ياشلا ناحاف هضفر يف بدسلاو

 يف لجخ الو . هلثم ةرقبلا دبعي النم لك نم لب «ملسملا نمو يحيسملا
 . ءامح الو هتاعف

 « ةفيظن اهنكلو ةعدق يهو « هبايث سيلي ايك هنيد سلي نم كانهو
 ةدددجلا يف ةبعر تسدارز ريبكلا معمل نا . ءانتعا نود ىرسيلا دملاب

 ًاماع انديزيف مود لك انردزي ناك دقو . درفلا دحاولا اهددع زواحتي ال

 ؛ ادلب يدنملا ؛ الصا يسرافلا روداهاب ناخ وه . هلاحيو ليما هئيدب
 ةقرقزك هثيدحو « روداهاي ناخ « انادل يزيلكتالا « انيد يشدارزلا
 هموق ءانبا ةرامع هسأر ىلع . ميغنت هيفو ريسكتت هيف « روفصعلا
 ًارورزه يلوبمالسالا « كارف » لا ةليوطلا هتماق ىلعو « هبه ذم ”ةراش
 سلجي اهدنعو ©« ضارع ضيبا يه رفا نولطنب هتحتو ©« نفذلا تحت

 «ارادتس» مهنيد يف ىعدت ءاضيب صيمق فرط « كارف » لا لالخ ربظي

 يا « باوص سيك » ىعدي ريغط بيج اهبفو « مقتسملا طارصلا يا
 , ةطاصلا لامعالاو راكفالا سيك

 «باوص سك » ف ء يس ال نيمأ راسمأب غراف سكلا نكلو -

 كلم . ةئيدملا هش يف يدحو يقارب 9 ينلأست : ء يس ا بدلا -
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 نم ًائيْش نوفرعد ال سانا نيب يقم ةديدحلا يف يدحو انا ةن- نيرشع

 ؛ ةديدحلا يف سمشلا ديعي نمو ٠ سمشلا دبعا يلا نوئظي . اننيد

 4 ةقيقحلا نوف رعب ال فيكو 9 اهديعي نم )2 ةفرخملا ةماظلا سمشلا هده

 يف « نيدلا اذه يف كسا تأدب 9 دحاو هلإ ءانبا « رشب ىلثم مبلكو

 ة اهدحو ابك رتامل ةقيقحلل متع ميظعلا هلالا ناك ول . نيد

 ةق.قطلا نوكت ال كقو . نيما راسم أب مث ن وكر دقو 0١) يج ووقلا

 نيأف ) ةرخآلاب يركف لغسا تنك . «(اردس » لاب ةروصحم املك

 507 ةئيكسلا جاريا نم جرب دلل اذه ىف سلو الثم نفدأ

 ةرادا ى

 « سودنهلا ةغل مكتت و 2« سودنملا لثم سبلت كلا رطضت دقه يف

 نيما رّتسم اي يسرابلا . سودنهلا رقب لوبي انءانبا « دّمعت » ربطنو
 يحبسملاو "' ناءثملاو مسملا ىرت ةديدلا ىف انه اه . يسم لك سبنقي

 اهف دمحولا يسرابلا ررداهاب ناش انا ينارتو )6 دوهيلا اهمف ناكو

 يحبسمو يد وهو ماسم انآ . نايدالا لكي ندا . ء يس لك ستقا

 تنكولف . اليلق يلصا.9 ةالصلا ... عفني ال طقاس يسرابو يسودنهو

 رتسم اب فرعتأ . هرخاوبو يجوبقال تفو يدل يقب 1 عيا عم ىلصا

 مهنيبو ائثيب . انم مه « انل نأوخا ىراصنتلاو نيماسملاو دووملا نا نيما

 فرعت الأ7ليلخلا مهاربا وه نه.ليلخلا يهارباو تشدارزب لصتت ةبارق

 ؟'هسفنب تشدارز وه ليلخلا هاربا ؟ ءيش لك ىلع علطملا ملاعلا تناو

 . ندعب يجورقلا رشخاوب ةك رش ليك و ةديدحلا يف ررداهاب ثاخ

 .تابقعلا املك أيل مهاتوم هبف نوعضي لاع جرب وه نييسرابلا دنع ةنيكسلا جرب

 . مبنم راجتلا وأ سردنحلا مه
 .هل» برغا دنهلا يف تعمس دقو ؛ بيرغ ليلخلا مهاربا يف يأر اذه
 . لل ليل رشاعلا دسحتلا وه اذوب نا كانه ءافعلا دحا ينربخا



 ب رعلا كولم

 . نيطسلف ىلا رفاسف نراربا يف دهطضا . مكيينو انين وه

 ال . تّسدارز وه ليلخلا مهاربا هللا ليلخو هللا ليلش وه تسدارز

 . لكلا عم انا نيما رثسم اب معن ٠ لكلا عم يا يلوق نم نذا بهعتت

 « اماد ىرت ام اهسملأ . « اراددم د لاب كسمتم ينال فاخا ال ينكلو
 مداخ يدانع . هللا ءاس نا اعاد ًاغراف لظي ال « باوص سيك م و

 ترصف . ًائاد اهددرب ةعوسأ . ميرك هللا ريغ هئرد نم فرهد ال مسه

 مهقتسملا طارصلا « يمتاخ طارص ناك اذا . ميرك هللا : هلثم اهددرأ

 ء«ىلهو نيما رثسم ان © يلردس ») هذهف لالض ف ناك اذاو , هعم اناف

 هذه يف تناك ناو ةرخالا يف ةنومضم يقايح . « يتسك ١» لا كلذك

 «ةينيدلا ةكرشلا .يجوبقلا رخا وب نم ةرخاب يف ًارامسم يواست ال ايندلا
 للا نامكل

 الا . يجوبقلل رخاوبلا نمضت ينلا ةكرشلا نم نسحاو . نيمأ رتسم اب
 ؟ اهيف كرتشت نأ ديرت

 ةيوق ةكرشش يه « روداهاب ناخ اهسسؤم « ةيدبالا ةا

 ةيسودنه ةداعلاو '” رقبلا لوبب مهدال وا نولسغي نويسراملا

 مهطسو ىلع نوطبرت مونكل . دامطضالا نم أافوخ دنهلا يف اهوعمتا

 نم ءاضيد ةطيرش وهو « ناعالا رانز يأ « ىتسك و لا لسغلا ءانثا

 راكفالا : تاملكلا هذه نوددربو . نابكلا ءاسن اهزغت معلا فوص
 يسرابلا زرحن ام لك و . ةحلاصلا لامجألا « ةحلاصلا لاوقالا « ةطاصلا
 ناخ ائقيدص ناك . باسحلا مويل « باوص سيك » يف هعضي امنم
 :لوقيو < هصيمق ىلع ديربلا عسياط ردق ةراش وهو «سكلا انيرب روداهاب

 رروداهاب ناخ . مرك هللا ... غراف هركلو نيما رتسم ا ريبك سيكلا

 رقبلا لوب هوجولا لسغ 0 هعابتاو ىرسكل تبيجع | )١(
 يرمملا ءالعلا وبا
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 يسيردالا ديسلا

 نكلو . رحبلا ءىطاس ىلع يمرم وهو نابقعلا هلك أتو ةديدحلا يف توم

 عضي مهنم دحأو لك و . يحيسملاو يسودنهلاو ملسملا هلجا نم ىلصيس

 ةاسملا نامفل ةينيدلا ةكرشلا ٠ ميرك هللا . باوص سيك ْق كيش

 . نيما رثسم اب اهسسنر هلأ « ةيدبالا

 موحنلا تحت مطسلا ىلع ءاسملا يف تاعاس يضقن نيدلا لضفو انا انك
 ةعاس اهالحا امو .دولخلاو دوجولا رسو ةرخآلاو ةامحلا انثيدحو

 ةمحورلا نيدلا لضف ةصخش يف نا . اهلك بهاذملاو تاسايسلا انتسنأ

 لب . ةيفوصلاو مالسالا نم جيزم وه ام قرشلا بدالا نم ةياقعلاو

 الو ةيدنلا ضمارغلاو ةيذويلا رارسالا نم ءيش ةيمالسالا هتدمقع يف

 يدنهلا ةديقع يف يرآلا لظلا اذهو يدنهلا ساسالا اذه لظ اذا بجع
 نيد « مالسالاب همبفي امع ملكتي وهو رعسا تنك . رينتسملا لسملا

 ةيلكلا ةدحولا ةورذ ىلا لصن امدنع انكاو « مسم هلثم يفا « دمحوتلا

 يف داو اننا دك أتنف ةيهلالا ةينوكلا تاضوبفلا نم اًهوح امب رعشن
 . نبقملا فو كشلا

 9 دسجتلا را ركتب نيدلا لضف اي دقتعتأ
 يف ناك اذا اما . ةايلا هذهو ماعلا اذه ىلا دوعا نا بحا ال

 نوكت اهنا كس الف ةضحم ةمحور وا ةيرشب ىرخا ةامح موجنلا كلت

 . اهيف نت ىلا ةانحلا نم ىمسا
 ًانزح ينألمع لب « ناسذالا ف كاردالا دود لمأتلا ينعورب -

 . مالظلا يفو تانامحا رونلا يف كن وخيف هيلا نك راو لقعلا ذخ .ةامغو
 تانزحملا نم سيلأ نكل . هاملا هذه تحت وا كرجيي قفالا كاذ ءارو
 سقي يذلا وهو ؟ هذوذسو هدودح نع مغرلاب لقعلا اذه لحمضي نأ

 ةعرسو امئاولاو اهءازحا فرعيو انئيبو بكاوكلا كلت نيب تافاسملا
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 برعلا كولم

 1 اهبنارود

 نظا ام ىلع لقعلا لالحضا يف . ىننزمي الو كلذ ىنشهدي ال -

 نع لب دودحلا ي رشبلا لقعلا نع ةدرجي حورلا 2 ةلومهلا نع ةدرج

 نظاو ٠ كنزحت ىلا دودُلا ءارو ام امصحتو ةدااح حورلا ةىه ؛ همف

 « اهتوق يزاويو « اهتعيبط قفاوي كارداب ةنورقم نوكتت اهنا كلذك

 رصانعلا ىلع ةاحيردت بلغتتو « ةديدج نوكلا ىف قئا_قح فشكحتف

 يزيزع أ معت . ا-بعيمج ةمحورلاو ةيرشملا هراوداو ابلح ةفداملا

 هباظب رعشا ام ًاريثكو . حورلا نجس ةايحلا يف لقعلا نا يناحيرلا
 ٠ هدومق نه ملأتاو

 نعمغرلاب ةدلاخ ةدرجم ةلقتسم ةايح ايحت مورلا نا كناهرب امو -

 ؟ ”انحس هوعدت يذلا لقعلا نع اهاصقنأ

 ال 9 يناهرب . هلع مغرلاب سسلأو لاصفنالا اذه بيسا امحت اهنا 3

 ءاهيف نا . بكاوكلاو موجنلا راونا راونالا كلت ريغ يدنع ناهرب

 ”انوكم لقملا كلذ نوكي دقو « اهريدب اقع ابكلف يفو اهتعشا يف

 هللا حدر ن< ابلك ةلصقنم ىفو .٠ سائلا نم أنمدقت نه حاودا نم

 . كالفالا يف ةيبذاللا هنك حاورالا كلت

 ةصق ةرم تأرق « ةشارفلا رك ذ ىلعو . اهقرحت الو املا ةيهولالا

 لما



 ةرهز نم لقنتت رولا ناتسب يف ةقارف هنا همون يف ملح ينيص مكح

 ةقيقح نم دهاش امل نزح قافتسا امدنعو . ىرخا ىلا ةيكز

 ةشارف ما ةشارف هناب لحي لجد انا له : ًرئاب ًارئاح هسفن لأسف هلاح

 ؟ لجر اهناب محن

 "ىلا ليخمي ؟ مكحلا بلق نم ةريخلا ليزي نمو . ليمج « ليمج -

 ةقيقح لكو ةدلاخ قئاقأ ةئاز زومر ملاعلا اذه يف انذا نيدلا لضف اب

 ناوكت لك يفو . اهزمر يوط امك ًاديدج ةامحور "ان وكت نوكتت

 ؛ اب ”اهيبش ىلاعلا اذه يف اهزمر نوكيف . (يحر ةوقو ًاراشتنا دادزت

 دسحتلا اذه « رشنلاو يطلا اذه ريتسو . سانلا يف ”اميظع « امل الثم

 «يلوالا ضيفلاب « ممتحت نأ ىلا « ةلقيقحلا يف ومنلاو زمرلا يف

 يف ةياهنلا « اهدجم وأ كلذ يف نوكيف . رهابلا يهلالا ضيفلا
 ام اذه . يرشبلا يداملا اهزمرل تادسجتلا رخآ نوكيو « ةيابناللا
 يف عمجا عمجي همهفا ام اذهو « دولخلاو دسجتلا يف ةهادبلا نيع هارت
 . يفوصلا حالطصا

 - لقعلا . ةريصملا ودع لقعلا . كلذ تيثي ال كلقع نككلو

 . حورلا نجس - تلق ام ىلا دوعا

 .ءاوهو ءاذغ ةريصبلا نم ملصا ىرا ال نحسلا يف ائمد امو

 اذا ةيزعتلا ريخ وه لابلا نم يف كلذك ةريصبلا يفو
 . ناهربلا بكن

 ؟ ةينيدلا ماهوالاو لاخلا نيب قرفلا اهو

 . ةنملاد ديعلا مداخل داقتعاو دولخلاب كداقتعا نيب قرفلا



 يرعلا كولم

 . هلملا ةنح 0( برعلا ىركفم دهسا اهاوس دق

 . ةقارف نوكا نا لضفا يلا

 ينا ؟ اهقرحت الو ةيهولالا راذ اهيلا اهبذت رونلا نم ةشارف
 . ليضفتلا يف ككراشا

 نم تفرعام ًاريغص اياك يقي دص يلادها يىلاثلا مويلا ح ايص يف

 سردا نب دما ديسلا هقلؤم نكلو . هضا رغا نم امس هناوئع

 نيذلا نيمحورلا ك_ٌةوا نم وه ريسع ْق يسيردالا حلا سس وه

 . يمورلا نيدلا لالجو يلبرعلا نا ماقم ىلا نيدلا لضف دمح موعف رب

 ىفوصلا اذهو ال فيك . بحعأ رمأ ةماهت يف هولثي بيجع رمأ

 مكحلاو « يكحلا ساسأ هيف ةقيرطلا « (يملاع اكلم اهيف سسؤي
 يف اهب فيكف فوصتلا دسفت قرطلا نكلو . ةقيرطلا ساسأ

 ؟ ماكحالا

 كلت يه ةايملا يف ةققح اهانمتن يتلا تالامككلا لمجا نا يرمعل
 ةيعاّتجالاو ساس ا لامعالاب ىقبقحلا يودلا ةمحور اهمف نرئقت ىلا

 طويخ قدتو « اهدراوم ىف ة لقعلا يراجب وفصتف . املك ةيبدالاو

 . ةامملا يحاوت يف مهولاو عادخلاو عشخلا لقي < ابجوسنم يف سفنلا

 الو ثآروت ال « ةيدرف ةمعنو « يصخش دابتجا فوصتلا نكحلو

 دعن « اهنم يقبي ال هنا فسالا نمو . تازاجالاب رششنت' الو مّلعت

 خياشملاو « ابهتاليعزخو ةقلحلا وا ةقيرطلا ريغ « اهيحاص توم

 . مهتاذ وعسو

 دالبلا هذه ِق محلا لبجلا : باتكلا يلادها اهدنع نيدلا لضف لاق

 وكشت يهو "يلا ةأرملا ءيجت . ريبكلا لجرلا اذه ضارغا دسفي

 .يلازغلا دهماد ردا )5 0

 لا



 وهو يودبلا ءيجي : «دما خيشلا» لضفب ىفشتف ابجاعأف ملأ وا ضرم
 ! ىنسنت الدمحا خش أ « لح خسرش |. يل رج. مايصير هعاجوا نمخزصي

 ةرم تلق . هنم نجأ داكا . رفكلا اذه لب كارشالا اذه ينظيغي

 فنا ةرم تضفرو . كيوادي دما خيسسشلا ىلا حر ؛ ىضرملا دحأل

 تحصف . يلا ىلا دمحا خيشلا نم اهتئاغتسا يف تلقتنا ىتح ةأرما جلاعإ

 .,هءلودحو لا ىلع يلكتا: :هللاب يشيغتسا ٠ ةرفاك اب دمع الو دمحأ| ال هب

 . ةديدحلا : اهدهاشتسف ,ركذلا ةقلح 3

 ترء.تساو نيلصملا نم ةئمعبرا تمض هلحا نم ركذ ةقلحيف اي قرطلا

 ةنيدملا جراخ ةرحشلا كوسم ىلا ةلدللا كلت يىيدعص . تاع اس سمخ

 يف انسلحف . ئيدلا لضف باحدا دحأو لماعلا بتاكو ةطرشلا ريدم

 سانلا ناكو . ابلك ةقلحلا ىلع اهنم انفرشا « دجسملا نحص يف ةصنم
 يف فقوو « ةالفلا يف ضرالا ىلعو ناويالا يف رصحلا ىلع نيسااج

 مبطسوو « ىرخالا قرطلا خباشمو ىّفوملا خيشلا ءانبا ةضاخ ةقاح

 ابي متتفت يتلا بقانملا انلوصو ةعاس أرقي ناك ءىراقو رينم جارس
 رك ذلا تاقاح

 مرف 2 ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يف نيسيدقلا ريسب ةهيبس بقاذملا نأ

 6 هي اح 0 ريس نم ةذمن ْْن ودسحمف 2 دمقفلا لئاضف أهيف َن وذدعل

 « ةعاس ينغرملا خيشلا بقائم ترمتسا . هتامارك ضعب نورك ذبو

 مث . نيمآ : نولصملا فته ابمف ةريخالا ةفقولا ءىراقلا فقو امدنعو

 ةرشتنم 2( سيردا نب دمحا نغ اهذخإ يذلا ينغرملا دجال ةينغرلا ةين منغرملا ةقير ةقي رطلا ١( ا ( 0

 برعلا كولم ١ )١5(
004 



 برعلا كولم

 لثم 59 تناكيف ريالا دمقفلا ايف يثرب ةدرصق كيسشل يجيس تروص عفترا

 وهو َط رشلا ريدم لاق .٠ ًارحضتم يدحو تنك امو 6 ةليوط بقانملا

 ةالصلا ىلا ج اة خسشلا ٠ ةللو ط ناو « ةليوط : هنفبح نع قرعلا حسم

 راعسالا ىلا ال

 قح ةنسح ال رغآ اذوه . مهيفاوق عامسا نواع ال ءارعشلا نكلو

 : نيلصملا عم انفته مث ٠ ىباسلا ىلع محرت انلمح ”قح الو . هتوص يف

 كر ال « ادلع انك اس ءاوطاو ؛ ًاديدش ”رعا ناكو . نيمآ “ نيمآ

 مجفا ةجوزالاو « هيف ام لقثا ةبوطرلاو « اناوق شعنيف « ًاناسل هنم
 تايلطلاو ةيعدالا انعفرو «ةرهاطلا خيشلا حورب هنم انرحّتساف .هيفاوق

 « ةفينح ىلا ةميلك اي « ةفيرش ام  ةفيطل اب : ةرهايلا ةليلجلا اهتدس ىلا

 ةك "رو « تاقبنلا ةنّيكسم اي « ءايلوالا ةقطنمو « ءارعشلا ةتكسم أ
 . نيمآ « انيمحر ا « انيعمسا « تاقلحلا

 دحاولا فوفص ةءبرا ةقلخلا تفقوف « انتيلط لاخلا يف تبيحتسا

 مسأب ابك رحف اهطسو يف ديقفلا ءانبا لديها خيشلا فقوو ؛« رخآلا ءارو

 . ع ُشأ الا هلإ ال د أدب 3 ةفطل ةراشاو ءىداه توصد دب , هلأ

 اهرركت تحارو « ءارولا ىلا تلامو « مامالا ىلا تاقلملا تلاف
 « دحاو توص هنأكو « ًالصم ةئمعبرالا توص ناكو . ةداهشلا ددرتو

 ةعرس ناجردتي « ةدحاو ةكرح اهنأكو « ًاءلح ةئيعيرالا ةكرحو
 ةقلطلا يف لوحي وهو « هاني ةراشابو خيشلا ةجبلب المع (جايهو
 . اضرع ؟ثحتسم

 ةعرس ! للا الا : ةقللا تددرف فك ىلع افك برضو ! لاالا
 نك ةأحف تتكسو عل هلل طل 1 : حيصت اهمنأك تسما مث رصبلا حل

 : ةكرطاو ترصلا يف لوالا نازيملا ىلا ًايردت تداع مث هيلع يمغأ
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 حض

 سس ل 3 ساي ايس ع سلسال 5 5 جي رتويت ١ ستصل سس هد يصب سس دسم يي

 ىسيردالا ديسبلا

 امح : لوقيو انثو بشن رخآ ماقف . خيشلا ساجو . هللا الا هلإ ال
 ٠

. 0 1 

 يف اهسأر قدت اهنأك ةديدُش ةعيرس ةكرح ةقلحلا تكرحتو ! "ملف
 ةعاس فصن ”مّسَق مح يف ترمشساو « وجلا يف اس حطن مث ضرالا يل 01 ٠

 .  ءاغرلاو ديزلا رود يف انلخد . اجابه مدقتن انعرش . ١١ مف

 . 6 لاطأ , 2 ةمعلل لاق نم ًاعبرص

 ؛ديقفلا دالوا رغصا وه « "انس رشع ةيناثلا زواحتي ال ىف ضهن مث

 ةرات صقربو ؛ ناركسلاك ىواتي ناكو . هوخا ىهتنا ثيح أدبف

 نئذلا ىدح شهدأ الشق هرود ىتفلا لم 0 نونحلاك ًاروط بدو

 . ةقاللا ىتفلا برهك . كلاذك مهكحضاو اهتاشهدمو تاقلما اوفلا

 محاص , احراخ هأمرو اهدّسر نه ىقت ام ىلع ض# .٠ رانلا اهف مرضا

 تأدبو 0 ةدحاو ةنأ اونأف دب كس ماب اوسصا لحجر ةئمعب رالا نأك

 نانثا هعفرف « ًادامج ىسما دبع اذوه . ديقفلا خيشلا تامارك ربظت

 قدي حارف ةقاطا ىم جرخ دقو كاذو .٠ هوحرخأو مه دور قوف

 هللا, عاّتجبالا يغبي نم كاهو .هيلع ىمغم اعيرص طقسف طئاطاب هسأر

 "اح رضم هوامح ٠ ةهجفملا اهتاح هسأرو دومعلا ناك ةلئاه ةسشو بثوو

 . دحسملا جراخ ىلا همدي

 طسو يف ميع زلا قفلا مامأ طقس . خيشلا تامارك رهظت تأدب

 4١ )١( مويقلا يلا يا .



 يرعلا كولم

 . هبايث ملخي رخآ اذهو . هل هبأي لو
 لا سال يراذتعاو يراذع تملخ »

 / يتعلخو يعلخي ًارورمسم ةعالخ | 0

 دا اذه دنع هوفقواف . ضرالا ىلا هراثدبو هتبحيو هتمامعب ىمر

 دهشملا اذ نم ائرجتسا . ةيناحوزلا ةرضطا نم هراعش يف هوجرخلاو
 « ةفينح يلا ةميلك اي « ةفيرش اي « ةفيطل اي : ةرهاضطلا خيشلا حورب
 « لاحرتلا جارسو © لاحلا ةبر اب « دابا ةقطنمو « دابعلا ةنكسم ا

2 

 . نيمآ « نيمآ « تاقلطاو قرطلا خويس يذخاؤت الو
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 « تاذوعشلاب اني ركست الو © تاما ركلاب انيلّتقت ال « يفطلاو ( يفق



 ىسيرذالا ديسلا

 فوصتلاو سيردا نب دمح ا

 سرادبو سرد ةليسس دعا ديلا دلوه-يمالسالا ملاعلا يف ةيفوصلا ايطق

 زب زعلا ديع خيشلاب يزاتلا عاّدجا - 01هتمورردصعو جنرفالا دنع

  ةيدمحالا ةقيرطلا سابعلا ىلا رضحلاب غابدلا عاتحا  غابدلا

 ْ كدا ديلا - 6 دخلا طي“ دجلا طعي“ نم . دح هلك ائرما 2

 ذديملت ا ايبص ف هتافو ل ةرعدلا راشتنا ةماهت ِق هتلحر هس ةكم

 - ةيفوص تايآ- اهتاهرتو ةيديشرلا ةقيرطلا - ديشرا ميهاربا خيشلا

 يرديحلا - ىئاققلا ناحلا بطقو ىلع مامالا - رقفلاو دهزلا ةفسلف

 تاولصو دماحم - يرديجما نع دمحا ديسلاو ثالا بطق نع ذخأي
 . نوذوعشلاو نوكلاسلا ع ةيفوص تاراعتسا 3 تامقنو

 اسص ماما درع كسلا ىلا ًاياتك ةدب دخلا ىلا ىلوصو ديع تثدلثك

 كلذك رظتناو . باوملا رظتنا تبو « هترايزب هنذأتسا نازيجو

 دتيعتو عوبسالا يف موي لمعت تراصف قرشلا يف تقرشتسا ةراس

 ديعلا مايا تعمتجا نال ًاحودزم يازو رس ناكو ايعم تدعف مايا ةتس

 ةسرادالا تس ريمك « سردا نب دمحا ديسلا ؛ سدقتلا ةرثاد بطقب

 6 دمقاس ايدام ناك اذا هلع أه غىراقلا عتتمأ تحف « هكاسس دف نم

 . كيزتس ًاسحور ناك اذاو

 هفرورشش فراك دقف ,. ناثلا راوثا نم روث « دمحا دسلاو . برخغملا

 دالب يف قرشلا يف يرهاظلا هيورغو برغلا نم بك اوكا سككع

 5 ساف لاسعا م رحملا لحاس ىلع شنئارعلا ةدلد ف دلو . برعلا

 اسال



 برعلا كولم

 في رش وهو ) 8 ١ وم ١ فل الا كيسعل ةئملاو نيعيسلاو ةيناثلا ةئسلا

 مولعلا سرد ٠ برغملا الب يف نيروبشملا ةسرادالا تاداسلا نم ينس

 مسضاوملا يف يأ ؛ هللا ءاش ام د»-يف كانه ملعي عرش مث ساف ةنيدم يف

 حبصأ نيذلا راربالا نيفراعلا خياشملا ىلع دادرتلا رثكد من وكلاو ةهالا

 . كولسلاو مولعلا يف 5 دعب موبطق

 ديننلا سورد رض تراك يذلا يزاتلا باهولا دنع خسشلا امأ

 . رونالا هقدرط رونو ريكالا هخيرس دن دعي راص دقق ساف ىف دمح|

 فكرا فنأي ال ةقيقحلا بلاطلا ملعملا نا اهتالاكو ةيسدقلا حاورالا هله

 . هب دز مثرغصاو

 طيقتس ءاهع نم ماع ةطاسوب يزاتلا هخيشب دمحا ديسلا عمتجا لق

 فاضلالا ةحتاف لوالا عاّمجالا يف تناكو ؛ يردُسجملا ىعدب

 يلا . ةيلزالا ةيلككلا ةقيقطا باوبا نم باب ىلا ريشي وا باب هل حتفي
 6« ديد لج يسيردالا باشلا اذه : يزاثلل لوقد يردسجملا روصتا

 : ىسفن ىف تلقف سردي هرما ءىداب يف ةتعم# ٠ كلبق كلىب تثماع دق

 ةعاسلا تند اهو . يلابرلا نذالا رون هتاءاح ىلع قرش نا لد ال

 . هللا لوسرب ةعمجاف هن ىنشدا “ يرديجب أي

 خييشلا ىلا يرديجلا عم دمحا دسلا بهذ . ناك كلذكو
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 يسردالا ديسلا

 جارس انهاهءلوالا بايلا انه اه نا ةظط لوا نم سحاو باهولا دمع

 تاعاس.يف يزاتلل ناك دقو . هتيلكب هيلا عطقناو همزالف . قيرطلا

 ثدحن امب رعشيو ىرب الام ىريف بنغلا ةرتسا قرت تارظن لاخلا

 فرع هنا ابنم . ١١ فشكلاب ءاماعلا اهوعدب ىتلا ةقيرطلا ىلع هنع ادعي
 للع دقو . طيقتس ىف هتافو ةعاس يردمحملا توب ساف يف وهو

 ركذلاب ًاريدج (فبطل اليلعت بيغلاب ملعلا اذه دمحا ديسلل يزاتلا خبشلا

 هجتا اذا ةمناحورلا رداصملاو سفنلا نيب ىلوالا ةطاسولا وا ىبرحلا نا

 امح ماد م هاريو بسغلا كاعب هأ رب هذيمالت ليأ ىلا لاخلا تاعاس يف

 4 هتعاسطو هك ولس بس ملظا ةراثو رونا ةرات 154 ىس تالاح ىف

 ىف ةدحأو لاح ىلع هآر اذااما «.٠ دعبا ةراتو هللا ىلا برقا ةراتو

 اذه قيطني الفأ . تام هنا كلذ نم جتنتسيف هيف هدبعب يذلا ناكملا

 وأ < بلقتم ةانح ماد ام وه ؟ اقالطا ناسنالا ىلع فيطللا مالكلا

 رشلا لماعو هللا نم هي رقمف ريشا لماع 4 نالماع ”اًئاد هعزانتب يرحلاب

 .٠ ترملا الإ امبليزب وأ نيلماعلا دحوا الو هلع ه دعبدق

 ةطاسولا ريغ درحا ديسلل نك م هتمارك ىلع يزاثلا خيشلا و

 .سابعلا يبا رفطاب هعمحتف « كلذك ةيرشب يهو ةاثلا اما . ىلوالا

 يناثلا بالا يف لوخدلا نم كد ال رضخلا ىلا لصن نا لبق هنأ الا

 وه خسر كاذك يراثلل ناك لق معت ٠ يزاتلا خيشلا خمس يا

 زي زعلا ديعل ناك امو . ساف نم غابدلا دوعيسم نب زيزعلا دنع

 ةرشع عيبس هده يزاتلا همزا ةنس نيثالثو تس ريغ امندلا ةايحلا نم

 . اهم ةنس

 نآلا كربخاف « يزاتلاب يسيردالا عمتجا فيك كتريخا دق

 اا هزوترسمردسمم )١(
 53ه



 برغلا كوام

 | روظد , ثايدلا زيرعلا كيع بأ اهلا خيشلاب يزاتلا ىدتفا فيك

 صعب يف رحت ناك هلا وا 6 هرمأ لوا ًارجات ناك دمج يديس خيش

 ةطنحملا يف رحت نا كلاب وب وهو غابدلاب ”اموب مف . اقازترا نيداحالا

 . نمسلا يذ ذ ردتا و بكلا ى ف رحشت الإ ٠ ةندأ يف سمو هةيم عايدلا اندؤ

 يزاتلا لمعف . هدعب هقيت 0 اذك مود ىف ةعبو اذك ماو ند هرتشسا

 سيل : غامدلا لاقف . ارك اس هيلا ءاجف . ًاريثك ”احير حيرف لاق 4
 لاقف . ًادبا رودت نل ةرال 2 رحت نأ درصقملا اأو « .اذه دوصقملا

 قدصتق كدد تكلم م جرخأ : : غاب امدلا تى احاف 9 كلذ فيك يزاتلا

 مولعلا ف ر ارسا ىلع عل اطاو نيا كلذ كيم همزلو هرمأد لممف 4 .٠

 نس يزاتلا شاع دقو اس يبا رضا نم هتطاسوب اهنقلت ريسفتلاو

 هن رض ناروزب يسن ردالا هدساتو:وه ناكو غايدلا هؤعرس ةافو دعب ةئس

 ش راعسالا كانه نادشنيو

 عياصالا نيتحارلا يف تتين اك . ةيحم مكنم بلقلا يف تبن دقأ

 ىرهلا ام ردا مو ال فط مكتقشمت

 لفط مكيف ىوهلاو يراذع باشف

 هللا ُْق هتاوشا رك ذب ةرم هدلب نع باغ هزأ يزاتلا تامارك نه

 ىتح هونفدت ال : لوقي هل ها ىلا لسراف ؛« كلذب ريخأف هدلو تايف

 ؟ت وت كل لاق نم : : آلثاق هنيا بطاخف مانا ةثالث دعد رضحف ٠ رضحا

 ابيملع ديتعا يتلا ةحرتلا بتاك نأ . ”امح دلولا ماقف 7 هللأ نداي مف

 ريشا لفات يفاو . فولاأم يداع ء ثداح اهنأك ةمأ رككلا هذه ركاذي

 ناسنالا ليقكسم ىذ دب ا ةملك ةقيقح ةايهشإ لظ هنظاام رشف "اح

 نحلل



 ىس ردألا ديسلا

 رم اداف . لقالا ىلع ضارمالا نم ءافثلا ف اهمدخت سس . سائلا ريك

 لا هت هللا نذاب فشا . ضرع كل لاق نم : هل لوقت كتب ف دحا

 6 مف اناهتما هباحصأ ناد ًانامحا ردم يزاتلا ناكو . لاخلا ف ىفشدف

 نم بتدعل وأ 6 ساق وقلا نه رمش ددأ ان ءاح ول انددو : الشم لوقف

 « دمحأ ديسلا نكلو : خيشلا نس ربك : هياحصا ضعي لوقف . رحبلا

 ءيحيو رفسلل هوزتي و. أيهتيف ضني ناك « هناثب نم هل عوطا ناك دقو

 .٠ ردبلا نم بعل كم. ءيجأس : لوقدو ًاعدوم هدي ليقيف هخيش ىلإ

 طعمب نم « دج هلك انرمأ دمحا اي : هنذا يف ًارس يزاتلا هل لوقيف
 ْ | . دما طعن دحلا

 يزاتلا هخس نع دمحا ديسلا اهذخلا . ةمك ابلمحا امو اهربك ١ام

 دقعلا ْق لكمود ناك . دجلا طعب دجلا طعب نم . رصو ىلا اهم ءاجحو

 ةكحم ىلا رفاس مث آليلق ةنانككلا ضرا يف ماقاف « رمعلا نم عبارلا

 مولعلا ملعيو حرشيو « ءاملعلا شفانيو لداحي ةنس نيثالث ايف ماقاف

 دنع يلو لككلو « ةباح ةوعد ىن لكل ؛ ًاًئاد لوقي ناكو . ةمحورلا

 نيدنس نم نيكلاسلا نيب فالحملا ةطقذ ىه هذه . ةلويقم ةيلط هبي

 . نيمرحلا ىلع

 كلذك لبقت نا كل يغمذف د ما ديسلا ةدعاق تابق اذا اما

 دنع ةقيرط خيش لكلو : : لوقعملا ساسا قطنملاو 0 لوقف . ابحت امن

 ابلاغ دسفي ناميالاو ةديقعلا يف ماظن اذه . خلا ابلثم كلاسلا دنع

 كانهو . ركذلا ةقلح يف هنم ًالاثم انيأر دق . امهنم يماسلا ضرغلا

 ا



 برعلا كولم

 ىلا لب « خيياشملا ىلاو ءايلوالا ىلا نوأجاي نم يف ةديدع ىرخا ةلثما

 ماقم ماقملا سيل . راربالا نم ناك نم حيرض دنع راجحالاو راحمالا

 فنا لوقا يىنكلو . نيدحوملاو نيكلاسلا نيب ليضفتو نيدلا يف لادج

 ىلا  (صلخم ًادجم ناك اذا مهللا  هرما ةياهن يف لصي يقيقحلا كلاسلا
 . ديحوتلا تاج رد ىمسا

 خياشملا ةيحص نع 85 عطقنب : يذلا سردأ نب دا ديسلا اله

 ةرضطا نم هل ليق ىتح نيكلاسلا نم نيمدقتملا نعو مهنع ذخأي ءاماعلا

 دعب ىضقف .نآرقلا الا هنم عفتنت دحا ضرالا هجو ىلع قبب مل : ةيهلالا

 نظاو . .هيناعم قئاقح سردو باتكلا ريغب لغتشي الةديدع نينس كلذ

 اهنم جردت مث . ةداعسلا مس“ يقيرط : ةروثألا هتلاك كلذ ءانثا لاق هنا
 انه اه لوالا مدقلا '' نوك اهيف اه يتقيرط . لمحاو ريكا ةماك ىلا

 . ديحوتلا تاجرد ىمسا يف يفوصلا اذوه . هللا دنع يلاثلاو

 ىنلا نيبو هندب ناك دقف . كل للك طئاسولا يف دمحا دمسلا جردت دق

 رضالا يه ةيحور ةثلاثو غابدلاو يزاتلا امه ناتيرسثب ناتطاسو يبت اك
 هنيب ةطاسولا وه هتايح يف ينلاب عمتي ناك يذلا رضخلاو . سابعلا ودأ

 ةظقيلا يف هنع ذخأيو هب عمتحي ناك يذلا زيزعلا دبع غابدلا نيبو (ص)ر

 نع ًاديور ًاديور ىنغتسا دقق « دما ديسلا كلاذكوو . مانملا قد

 رخآ يف راصو « نيعمجا ءاماعلا نع نآرقلاب ىنغتسا اك « اهلك طن اسولا
 يف غابدلا لثم ةرشابم يبنلاب ممتحم هتءادب يف لوقن نا حصيو-هرما
 . مانملا يفو ةظقبلا

 هرمأف رضا هعمو ايروص ًاعاتجا ينلاب تعمتجا : دمحا ديسلا لاق

 يف مدع ال يا .دوجولا دعب مدعلاو مدعلا دعي دوجولا نوكلاب ديرب )١(
 . ًاقحالو ًاقباس ةتقيرط
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 مث ( ص ) هترضحب اهتنقلتف ("' ةيلذاشلا ةقيرطلا داروأ يننقلي نا يبنلا

 ديسلا يبنلا عفر مث .تاولصلاو راكذالا رئاس اضيايبنلا نم رمأب يننقل

 كتيطعا دق دمح| أب : ةطاسو نودب همك راصو رضخلا ماقم ىلإ دمحا

 !١!ةيسيظعلا ةالصلاو ("'"ص وصخلا لملبتلا يهودضرالاو تاومسلا حست افم

 دقو .٠ ةرخآلاو ايندلا ردقب اهنم ةدحاولا ةرملا . 5( ريبكلا رافغتسالاو

 اهملا كقبس ام دمحا اي كل اهتنزخ:: ريبكلا رافغتسالا صوصخم هل لاق

 . 'لئاوالا اهب اوقيسيل كباحصا اهماع . دحا

 باتك ىلا ةمحورلاو ةسسلقلاو ةيلقعلا هاوق لك هحدل نم نا ي رمعل

 اهنم قر ةيراحت وا تناك ةمشوص ةقب رط ىلا وا ةكدعقع ىلا وأ رهأ ىلا وأ

 ركفي ةئس نلمس يضف نم يبنلاب عمت ال فركف 8 بحععلا هسفن نم و

 ةمارت يف كلذك ىعدت يهو هعا ىلا ةيسن ةيدمحا هتقيرط دمحا| ديسلا ىمس دق ) ١

 ةيعدالاو ليابتلاب نوكلسي ابعابتا نال ةيلذاشلا ةقيرطلا تاوتعف اناونع اما .٠ ريسعو

 يب خوبش ةطاسوب لصتت ةبررصان ةيلذاش يزاتلا ةقيرط تناك دقو .٠ نييلذاشلا كلسم

 .٠ ءاماملا الا رس ثتومسي الو كائه ةيلداشلا

 . هللا مع همسو ام ددع سفنو ةحن لكيف هللا الا هلإ ال يا (؟)

 ... مظعلا ردقلا يذ دمج انالوم ىلع ىلصت نا ... كلأسا ينا مبللا : اهنم ()

 ًارهاظ سفنلاو حورلا نيب تعمج اك هنيب و نيب عمجاو « يظعلا للا ماودب ةمئاد ةالص
 لبق اينذلا يف هوجولا ميج نم يتاذل احور بر اي هلعجاو « ًامانمو ةظقي « انطابو

 . داروالاو با زحالا باتك - مظع اي ةرخالا

 بونذلاو ابلك يصاوملا عسدمج نم هيلا بوتاو 35 ميظعلا هللا رففتسا : هلم (:(

 ءاصحاو ملعلا هب طاحا ام اهددع معا دل يذلا نمو معا يذلا بئذلا نم ..ماثآلاو

 بازحالا باتك . هلامحو اندر هحو لاه يغش امك. ملقلا هطخو باتكلا

 3 داروالاو
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 برعلا كولم

 ىلا « ةيميظعلا ةالصلاب» لسوتيو « ينلا تاماك ددزيو أرقيو « ينلاب
 موي لك. يبلق يف اهروصا ةروص نا ؟ مانملا يفو ةطقبلا يف ينلا
 نيعب اهارأ امي ةدرجما نيعلاب اهارأق نيح ىلا نيح نم يماما سكعنتل
 ١ نع الضف . امانمو ةظقي « لايخلا نيعب لقف تّئْس ناو « حورلا

 هخيس يبنلاو مبصا دمحمب ىهتناو اماعم يزاتلاب أدتبا يذلا دمحا ديسلا
 نم ةدافتسالا لثاقلا دما ديسلا يا وهو ٠ روذالا هروثو ريك الا

 . هبلقي كييحبف كيلقب لأسا يبلقلا هيجوتلاب نوكي اهرثكا كس

 .ةديدعلا عملا روص نم ةروص هيف هذهو . ملكتي يقيقملا يفوصلا اذوه

 بطقونيؤراعلا ديس دمحا ديسلا ناك دقف ةيفرع ةيهاع ةبجو نم اما

 ىلع ليوطلا عابلا اهيف هلو . نطابلاو رهاظلا يماع نيب ًاعماج « نيققحلا
 بحاص لوقل اي « ةياردو ةيآور » ثيدحلاو نارقلا ىماع ف صخالا

 قئاقأا 2« لوقامللاو لوقعملا كلذب ديرب وهو « ًاقيقحتو افشكو م ةمحرتلا

 . لقعلا هرقاو ةهادبلا هتك ردا امو اهبنم يور ام « ديلاقتلاو ةمعضولا

 دقو ةغلامم الو هيف ولغ ال ام ةمحرتلا بتاك مالك نم كديزا يفاو

 . « ةيروصلا ةيغاّجالاو '١( ةيندللا مولعلاو ةيدمحلا بهاوملاب هللا هتصخ

 يبنلا قالخاب هقاخت هسف ام فرشساو + فير نا حرحص اذه لك

 . اهضعبسب وا

 هرهاظ يف نظي* دق دمحا درسلا مولعب صتخم ًارما كانه نا ىلع
 دقف . هدي يف رسلا مهف "ىلع لاحتسا هنكلو . اهنع لجأ ينلا ةذوعشلا

 ءارو ام ممسيو ىريف اهيلا رظني « نونكحملا دل علا 6 حول ريق 6 تناك

 اماو ةهاديلابو يحولاب اسأر اما ىلاعت هدأ نم يه يف ولا ةيندللا ا مولملا 0 ١

 .٠ ةيحور وأ ةي رشد ةطاسوب
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 اح سا ص يعل صصص بس عت تيب سس صم صل يسم ص. ص سس تس يتسم يسع تسيل سم يسمع لاسم . ا فيم م سس م سه م ل اه سس سل سس لق ب ل م يس سس سم سا 0

 رم يصفق اتاي لل راف صفا قل مح اهي ل رح يس

 يسيردالا ديسلا

 ىلا رظني تآرقلا يف ءيش نع لس اذا ناك لب . نونظملاو نسرسجلا ظ

 ثبدح نع لكس اذاو ةينيدلا مولعلا نم ءاس ام نسفد ع رسل م هك نطاب

 ىرتاب ةلصلا اف. لوقعلا رهسي ام ملكتي مث هفك رهاظ ىلا رظني فيرش

 حرش يسونسلا خشلا نذا' ول اذمح؟ رارسالاو م واعلا كاتو ك١ نيب

 حرشب يسونسلل نذأي مل هنكلو .:هدي يفو دمحا ديسلا ةقيرط يف رسلا

 دلو اب ؛ايرخ الا: هل لاق دقف . جورشلا اهدسفت نا نم افوخ بازحالا . 1

 00 ٠ ندع ةلح يف اهحرش امنا ؛ يس وذسلا

 ديسلاب جحا ةكم ءاح امدنع عمتجا يذلا يسوئسلا دمحا ديسلا اما

 ديسلاب ًادح بحعأ دقو . رابكلا برغملا ءاماع نم 'وبف يسيردالا دحا]

 . ماتلا ناعذالا هل نعذأو هنع دخاف « ةكم يف هتماقا ةدم همزاو دمحا

 ةيسيردالا نيب ةعماح مولا ةرفك يف ةيسوئسلا ةقيرطلا ىرت كلذل

 يذانلاف يسيردالا ةطاسوب اهناصتال ةيدمح ىعدت اهنككو , ةملذاشلاو

 ىسونسلا ةطاسوب برغملا ىلا تداع دقو : . يبنلاب رضخلاف غابدلاف

 دا ءانلوا دحا«ينكاوايب وذا دمج ةطاسوب امقيرفاىلات راسو

 .«قراوخلا تاماركلاو«قداصل )ا فشعكلاب « قئاللا نيب هتقويف ريهشلا )

 . هنع قيرطلا ذخاو ةليوط ةدم دمحا دبسلا بحص دقن
 لثم هاج « ةداسلا دحا اهنم هللا ثعبف « نيميلا ىلا بلقلا هجتا مث

 © بولقلا ديص « دصلا موري نم ةكلم نم ًاريخ سمأو . جحال يسونسلا

 دب ز قفم لدهالا نايلس نب نمحرلا دمع دمسلا ءاج . كانه اهلك موخت يِ جلا

 6 م الإ حر رحل ءافشلاكو مقسأل ةب ةيفاعلاكو نحا ديسلا أهمق ىفلاف هرصع ف

 هيلع ىئثأو يسب ردالا هخيش نع دسبز ىف ثادح هنطو ىلا داعاملو

 حورلاو يناملا سفنلا م هءأاعد باكا ف همر بتك مم . ًاريثك
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 برملا كولم

 ركذي  هتاماركص ركذ يف ؟موي ءاماعلا ضعبو وه ايدو ؛ يناحيرلا
 « هيدي نيب دجولا مهلثمو « هيلا قوشلا مزه - تامحرلا لزنتت نيحلاملا
 ميديا اوعفرا . هللا ءاش نا ةباحالا ةعاس هده : لدهالا ديسلا لاقف

 هذهو مولا وخرأ : لاق سلجملا مت اماف . ائيلا هب هللا يقأي نا ءاعدلاب
 بلق يف رفسلا يعاد هللا كرح نرا ذئموي ةكم يف ناكو . ةعاسلا
 . هيلا قوثلا مجاه مود هيدي ره يخرب جرخف هب رمأ مث دمحا ديسلا
 لدهالا دسلا دنع دييز يف هلوزن لوا نراك ةماهث ىلا لصو امدنعو

 . نمحرلا دبع

 ام ًارشان «هتقيرطىلا ًايعاد « هتديقعي ًاريشبم نميلا يسيردالا ءاج
 « الحم ًامرتع لزن اميح ناكو . ةنسلاو باكا رارسا نم لأ هحنم
 تمبو ديبز ءارعس ةيلطا يذ يف ىرابتو دئاصقلا هحدم قف تمظنف

 تروريئتس ةماعو ةصاخ سانلا هلع تفابتو ؛« باصوو زعتو همقفلا
 هنعو «نيعماس هل خياشملاو ءاماعلا ناك لب . هتاكربب نوعفتنيو هتاكشع
 نيرشع اهيف ةرم لوا ماقا . هلامآ ةرئاد ةطقن ديبز تناكو « نذخأ
 ذخاف«رهْسا ةعضب اهبف ماقاف ءابملا ةماهت يف فاط نا دعب داعو « ًآمود
 ديسلل اهزاجأ يتلا « هتقيرط رشنو هتوعد لايتقا ىلا نوقباستي سانلا
 مرلعلا عسيمج يف ةماع ةزاوا هدالواو وه لدهالا ناملس نب نمح لا دبع

 . مويلا ىلا لادهالا تبب يف اهتماعز لازت الو . « ىلاعت هللا نم ةيرقملا
 ذنم تناك دال_.لا كلت نا نميلا يف ديسلا ةلحر رامخا يف نزحي ام

 .نيبغار معلايفو «نيظقبتم اهلها ناك دقف . مويلا يه ام ىفرأ ةنس ةئم
 يف دحت ال مويلاو « ىرقلاو كمردملا يف ذئموي ءاماعلاو ءارعشلا ناكسف
 اومكح نيذلا كرتلا م ولنأ . ىحصفلا ةغللاب مظني ًادحاو ًارعاس اهلك ةمابت
 .سانلا ةماع عفن الو درفلا عفني يذلا فوصتلا مولن ما “ داليلا لئدعب

 م



 يسيردالا ديسلا

 ًاقرط مهدنع لاحتسا دقو « تاعاجللا يف فوصت ال نا نقيتم يا

 . تاقلحو

 مث لجابو هغوارم'و ةديدخلا رازف هتلحر يف ًالامش دمحا دسلا داع

 « اهنطوتساو اهمف رقتساف ©« شيرع يلا نم ةبيرقلا ةروبشملا ةدلبلا ايبص

 . ةيدمحألا ةقيرطلا ةحتافو « هيفوصلا ةلاسرلا ةقاخ كانه تناكف

 لزئنلاو معلل ًادر وم  تدغف مكب امص تفرش

 لحز ىلعاردق تلعف تلعف يذلا ام ير عس تيل

 دنش رلا مها ربا خمشلا وه كانه هتماقا ءانثا هنع نها نم رخآ نا

 تاوئسلا عبسلا ةدم ايبص يف هصص دقؤ , ةب ددشن رلا ةقب رطلا بحاص

 يتلا ابنم ةريخألا ةحفنلا ىتح هتاكرب ضوبف منتغاف هتايح نم ةريخالا

 كلذو « هذيمات ةبك ر ىلع فيرشلا هسأرو دمحا ديسلا سفن نم تضاف

 فلاو نيتملاو نيسمخلاو ةثلاثلا ةنسلا يه بحر نم نيقب ةعست ىف

 .(م امس

 «ابيلوو ايبص خيش ىلا سانلا برقا ناك ديشرلا نا لبق دق

 هتقيرط يف اندهاشو انمم» اننكلو . هرارساو همولع يف ًامدق مهخسراو

 لاجرو « نومغني نادلو اهف ندع يف اهان يضح ةقلح . كلذ يفذي ام

 «ضعبىلا اهضعب لق قوشلاو نسا نم فوفصو « نوباصتيو نوييطي

 ةقلحلا خبسو <« ابهماما راهقالا ىلا مث ءامسلا يف رمقلا ىلا ونرت نوبعو

 ٠ نادلولا ميلعت يف هنا . ليثمتلا لب لمعلا اهنم بقاري ةصنم ىلع سلاج

 مهراك ذا ف يمصتسيف ؛« دوحسلاو ءادخلاو ءانغلا مهماعي عداب داتسال

 نا . دورولاو دماحملا ةتاخ  دوجولا رس ةقلملا ىف سرغيو « دومإلا

 امع دمحا ديسلا لجأ يفاو . ًادج نزحبل فوصتلا يف روطتلا اذه لثم

 ةبجح ورب مصتعاو 0 نادوسلا يفو رياسع و ةماهت َْق مودلا هومأب يرجي

 م



 برعلا كوام

 ..أابنم ةرهاطلا ةفيرشلا
 ةمفالا ةيلكلا نيمعلا ناسنا نوكا ىتح قيناسناب ي يطا اب ينققح

 . كاوس اأهردق ردقب الو ء يت اهرصح ال يت

 يلا وحا نم لاح لك يف كتنداحتو كياطخ ذيدل ةباغ ينععساو

 عسل كاذ نم يناذ ءازحا تارذ نم ةرذ ىلخت ال ىتح يتايلك عضم

 كلذ نم لقا الو ةظحل يملالا

 ةميوباوا ةحثار ال ةصلاخ ةيدودع انعأ ادع كل يإ أ ينلعجاو

 ش , كاقلخا نم دحا ىلع اهمف

 ابلك ةهالا ةيفذلا بتارمال عاجلا ءاوتسالا ماقع يهلإ ا ل "لمحو

 | . يسفن يف اهقح ةيهلا ةبترم لك يطعا ىتح

 :ةموسرلا يناثلا ةيآيف مسلسطملا تاذلا ديحوت رسب يملا اي يل لمتو
 ظ . يفديعاف : الا لإ ال ثلا انا

 ينم يهلالا يحولا ةذل دحاف ماركالاو لالا اذ ا يهلا اب ىل لحتو

 7 ينم برقت وأ اهم قحاب نا ةهزئم 2. . ادمرس ًادبا ائاد يلا

 جلاعلا عب ىلع ةرعس سأر ردق أهنم عضو وأ ثيحن هوجولا عب ف

 م لقا الو ةظود ةذللا كلت يفأ راغت نأ ريغ 0 © ضعبب ةرهعد ماه

 اوكردي نا نوصق ريو تاقلطا يف ن ن وحصي هب نيذلا ةماعلل با 2

 نبا نم لب 0 تامهالا هذه لثم اوقوذتيو )ع تامحورلا هذه لثم

 يفو « ةسهلالا ةقيقملا بتارأ عماجلا ءاوتسالا » يف ربك الا
 ناسناب » و « تاذلا دمحوت ربسب »و « ةيوسوملا ةينانالا ةيآود

 (١ (. داررالاو بازحالا باك '
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 ماا دا وادا © كش

 يسردالا ديسلا

 هدصاقم نم ةرذ رادقم اوكردا ول مهنا 9 « ةيملالا ةيلكلا نيعلا

 « نيبراه تاقلخلا نم اورفل تاقوشتلاو قئاقلا هذه ىف هيئاعمو

 يوتستل هللا نبع :ناسنا نوكي نا يغتبيو اهتورذ ىلا لب تايخلالا

 لك يف « نيد لك يف « ةبترم لك يف ىريف « اهلك قحلا بتارم هدنع
 ميظملا رشيلا اذه لثم نا . هسفز نم اهقح اهيطعيف ةيها ةلص ©« بهذم

 نمهتوم دعب هل ماقي ام يف ًاريثك رضي دق هنكل « سانلا هتايح يف عفنيل

 ٠ تازبرلا نم هعساب دوسي امو تايكتتلا
 حلصت رقفلاو دهزلا يف ةفسافب ل رضلا دشا رضي دقو « لحا

 يرمملو . نيعمحا مهتمم اذا الا بوعشلاو ممالل حلصت الو نيدهازلل

 يف لعج يذلا يعيبطلا سومانلا فلاخت اهومشو اهتيلك يف ىتح اهنا

 امنا . كزبخ لكأت كئيبج قرعب . ًانيو ”ةمعنو ناسنالل ًاصالخ لمعلا
 دهزلا يففسلفتا نالسكلا انا ينكلو . أعم ةيبلاو ةيداصتقا ةقيقط

 ةفرح ين لكل : لئاقلا يبنلاب ايدتقم يدهز يف ًاقداص نوكا دقو

 بتكاف « ًافيلب اح.صف كلذك نوكا دقو . داهملاو رقفلا تفرحو
 © سردأ نب دمحا ريالا ْ يديس لعف م « نيقملا ءامممك 1 ةلاسر

 ؛ ةينيدلا دهاوشلاب ءيجاو « مارح قزرلا بلط نا اببف نهرباف
 هب يوغتساو لوقا ام تيئا حلملاو رداونلاو « ةيوينلا ثيداحالاو

 بكر ول : ةيوبنلا ثيداحالا نم ثيدح ةلماك ةما لظاف « سانلا

 ىتح هك رداو قربلا قزرلا بكرل هقزر نم برهو حيرلا ناسنالا .
 . هف لخ دي

 رحل دق . هتقيقد نم توملا برقا امو )م ًاثيدح هفطلاو هلمحا امد

 دهزلاو رقفلا يسفنا ترتخا اذا ينا . ءاعمح ةما اهب كلبتو ٌورما اهب

 (؟١) ١ برعلا كرام



 برعلا كولم

 الثم وا سانلا اهببجوم كلسيل ةدعاق اهنم تصلختسا اذا ءىطخا
 صصقلا هذه لثم ققيرطل أ[ زيزعت تصصق اذا يف فيكف هب نولثمتي

 هلأسف . رام ليل اكاد همزليو دجسملا يف يلي ٌىرما ناك . ةفيطللا .
 لهو : لاقف . تاوامسلا كلم نم : هل لاقف ؟ لكأت نبا نم : مامالا
 رئبلا ىف هالدو هتب ىلا مامالا هدخاف . معن باجاف 9 ةفقلاب كل ىلدي

 ةلكا اههماماو اهتمداخو مامالا ةأرما تناكو . قوسلا ىلا بهذو
 هاد . رثبلا ف لكالا تأيخف قراط بابلا قرطف « ابلكاب اممم ةيبط

 كلم لكالا هل ىلد . ائينه لكاو اهلوانتف دهازلا ىلع تعقوف ةلسب
 دعو دق . هير نمؤملا نك ٠ لظلاك كعبشي كقفزر « لجا. تاوايسلا

 ترذدا فزرلاب مايهالا نأ ... هدعود قداص هللاو مهثزرب دايعلا هللا

 نطومو « مالسالا نم ىوتلا ام يف دوما بلق انهاه . هلل بيذكت
 . نيهاسملا مظعم يف لوخلاو فعضلا

 بازحالا م باتك « ريبكلا ريغصلا باتكلا اذه يف نيكلو

 اهناوزع فقوتسي ىتلا ةبيحعلا « نيقملا ءامممك و ةلاسر ريغ « ( داروالاو

 نمكلذك دعاسيو < راجتلاو راربالا اهاودف هكفيو «راظنالا ركتبملا
 بزملا»كلذك هف نا  ًايوق [طاص اكلسم دهزلاو ةيفوصلا يف يغبي
 ْ . هيف ام برغا هتصقو « يفيسلا

 يذلا يطيقتشلا ملاملا يرديجملاب (يحطس ًافيرعت كتفارع دق
 نآلا كديزاو .« يزاتلا باهولا دبع انالوك دمحا انديس » عمج
 نم ةي5ره يا ةحودزم تناك ي رديجلا ة ةمحور نأ روظب ٠ ًايلع هب

 ف رافسالاب غابدلا يراسبي ناك هنا ربظيو . ناو سنالا يتيحور

 يذلا نجلا راكد نم رييكي كانه مستجاف . ًامانمو ةظقي بيغلا ماع
 لع نا خيراتلا يف مولعملا نم . هلع هللا يضر يلع انديسل [ةيفد ناك
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 هدابج يف مهنم نينمؤملا ضعب بحطصا مث مهبلغو نجلا براح

 يذلا يئاققلا ناجلا بطق ةباحصلا كئلوا نمو . رافكلا مهناوخا

 يذلا ريبشلا يئاققلا وه . يبنلل سابغلا يبا رضاك ىلعل ناك

 ٠ يلع مامالا نع ) يفرسلا |بزحلا م هذقاؤ يردبجما هب عمتجا

 مهألا . دحا ولا هفرحو ةماتلا هتءاورد يرديجملا نع دمحا دمسلا هاقلت مث

 ءانل حتتفا

 ليضفت ىلع انلمحي بازحالا نم هريغو بزحلا اذه نيب قرفلا نا

 ناو سنالا ردق نم طحن ام هنف لد .ثيدحلاو ةياورلا ُْق رضا

 نم هيف . ًالشفو ةعفر يسيردالا ديسلاو الع مامالا ديزي الو ةطاسو

 يف هدحت ا « تاثاغتسالاو تايلطلاو « دماحملاو ةعدالا تافدارم

 ةثاغتسالاو ءادعالا ىلع بضغلاو طخستلا نم هيفو . تاولصلا نم هريغ

 نيغاصلاب نامالا ةلمو لوال كيف عزعزيو كعورب ام مهلع للاب

 تاوعد يف ىرتو كلاب نئمطي اليلق ترصمت اذا كنكلو . راربالا

 نم نأ . عيستس ام يف كهاح ىنذخ . باوصلا نيع طخاسلا ديسلا

 يدنجلا وا رجاتلا وا يساسسلا ناك ولف . هيف بغربا كيس نسحتسي

 يديس تاوعد هلادعا ىلع وعدب يماحملا وأ بيبطلا وا نهاكلا وا

 بوذهلا « ةيلكلا ةقيقملاب نونجلا نكلو . هللا رقك : تلقل دمحا

 « هقالخا تمركو « هنيقي قدصو « هنايا مص نمو « هتيعمجي اهيلا

 ءاربحلاو ةيئانالاو عشجلاو مؤالا نع تهزنتو « هقاوشا تمعسو

 «اهلك ةيقلخا و ةيناحورلا لئاضفلا لربس يف ًادهاجم ناكو «هلامعا تافنلاو

 . اهدادضا نم سانلاو ماعلا رهطي نا يهّتشي لجرلا اذه نا

 ةنامالاو قدصلاو ةقيقلا ءادعال لحرلا اذه لثم ءادعا ىراو

 هللا, مهنم ريجتسي نا هل ىتدبف . قالخالا مرك و فرشلاو ناميالاو

 قيد



 برعلا كولم

 نيديحتسملا نم كلذك ةلحرلا هذه بحاصو  ىلاعت هلأسي ناو

 قوفو ٠ برذغملاو قرشملا نيب دعاب اي مهنيبو هنيب دعابي نا  نيلئاسلا
 ؛«كسدق رونب مهراصبا مولا فطخا : كلذ نم رشكاو « معن “ كلذ

 ©« كربهق تاوطس مهقانعا عطقاو « كدب لالحب مواقد برضاو

 :,كن أيمئا نع داسحلا ديك تعفد ا« « ًاريمدت مهرمدو ميكلهاو

 نع ءادعالا راصيا تفطخو < كئايفصال ةريابجلا باقر تبرضو

 ةنعارفلا تكلهاو كلايقتال ةرساك الا قانعا تعطقو « كئايلوا
 مسبللا ... نيطاصلا كدابعو نيبرقملا كصاوخل ةلجاجدلا ت رهدو
 ءابزقلاو ءايل والاو ءابحالا ةيالو وجرت كلاياو « ءادعالا ىلع لوصن كب

 نيما . ١

 ًاعرو يهاضي ال ام دماحلا نم » ولتيو ؛ بارحالا باتك يف اذه

 ةيف رتسم ةعماج يف الا ةيناثلا ةدمحلا اهلم صخا هلوا ف ءاج ام ةيناسناو

 | ٠ . اباك دماحملا حور يه . ةغب ةزيحو

 عسيمج ىلع « معا ملاموا د اهئم تماع ام اهلك هدماحم عسيدجي ندجلا
 5 و مهنم تاع ام مرلك هقلخ ددع ؛ معا 0 امو اهنم تماع ام اهلك همعنذ

 : | . لعا

 دقف اهلك هتالاح يف ةجبللا قداص ميرك رشب دمحا ديسلا نكللو
 دشا سؤبلاو 4 رونلا نم رثكا مالظلا !ميف ةايملا نم تارتف هل تناك
 ىلع دما نمو ؛ صيصختلا ىلا يمعتلا نم كلذل جرخف < روبلا نم
 ةرم فقو © لجا . سوسحب 00 وه امم ىوكتشلا ىلا ميال ام
 تافآلاو .بئاصملا قيدصلا بورا لثم ددعي (« هراوجو هللا فلك و ف

 ىنثتسا الو « روسابلاو جااقلا .سني ملد « اهلك دسافملاو ض ارمالاو

 داررالاو بازحالا باتك )١(
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 . رومقلا ةثحو

 يرديجا نع يسي يل © يفيسلا برزخ » يف ردمملا نع ىسردالا هاقلت يذلا « ىفسسلا بزخلا» ىف ام اذه
 . نيعمجا مهنع هللا يضر ربكالا مامالا نع يئاققلا نا بطق نع

 ندهحأا ولا ضعبل 2 ةيشاح الول فيرعتلا ف انه اه تففو تنكلو

 لاق ٠ نيذوعشملاو نيعطنتملاب انركذت يتلا « لمعلا لها نم نيققحملا

 ءاعدلا ىلع ةرياثلا ثا: 11١ رخآ بزح نع همالك يف روكذملا

 ةعم رلا نم ولخ ال هنودب وهو ؛« ىنغلاو ةوركثلل رثؤم هعم ىقدسلا

 تأرق اذاو رقتفت هدحو ينغملا بزطا تأرق اذا كنا يا . رقفلاو

 داروالا ف تاوّسرلا هذه لد طورشلا هله هيشا اف ٠ ينتغت نيبزحلا

 ىوقتلاتافآل لاقي قملاو ابنا . نييحسملا دنع تانارفغلاب بازحالاو

 . تاولصلا تائيسو

 دحا هروبظ لمتحي ال يذلا كتاذ ةيظع دونب مهللا كلأسا

 'ش . كريغ

 . اهلك نوكلا روص تقرتخال ةيئارونلا كححب كفطا الول

 عمست امو ةباظو رون نم ًاياحح نيعبس لجو ”زع هللا نود نا

 ٠ . تقهز الا بحالا كلت سح نم ائش سفن

 امو « اهماغنا نم تعمم امو « ةيفودلا تاراعتسالا ِق تأرق م

 اهتك رح دقو ( بجي ا كلت سحر نم ليجا 6« اهروص ُْق تدعاش

 . ناوك الا يف ًاسمه اهرارسأ تسميف ةينابرلا ماسنلا

 كئايبلا قئاقح هيف تلحمضا يذلا كتاذ رسب كلأساو

 ةمسسن الا هرداصف نم أئش ديس رك ذي ملو .ين رقلا شب وأ يديسأ ينغلا بزحلا ٍ 0) ١(

 ١ 3 ةينجلا وأ ةيحورلا وأ



 برعلا كولم

 تمدعتاو « نييبوركلا هتكنالم بابلأ هليحب تشاطو نيلسارملاو

 يف لكلا هات ىتح « نيبرقملا كئايفصاو كئايلوا فراعم هيف
 لك دوبش نم ينج رخت نا ... لا ف لكلا ريحت و « لكلا

 انه ... ةقيشع انوع اهلك يعبط ضرا رحفتتف ... كاوس ءيش

 . نود الب نودلا نزدو ءارو الب ءارولا ءارو ... كائهو

 ةفوصلا تاولصلا ةضوريف ةمحورلا راهزالا لمجا يرظن يف هذهو

 .٠ كلائهو انه « كلاما كلاسلا ام زاف اذا
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 يسيردالا ديسلا
 ريسع ىف ةساودالا

 - يرصملا اشاب ميهاربا مايا ريسع يف ىكمحلا - ةيورلا ةلاسرلا

 -يزاححلا يرصملا مكللا لع يلاهالا ةروث - ةيباهولا راثتنا

 مكح - دالبلا نم نييرصملا جورخ - ةيدعالا ةقيرطلا راشتت

 ءاسعنص ماما -15 م45 ةنس كارتالا عوجر - نيسح فيرشلا

 مامالا ةرايز - شيرغ يبا فارشاو ةسرادالا ةيرحبلا لكاسالاو

 ديبغلا يراوجلاب جوزتلا - نادوسلاو زصم يف ةسرادالا - ايمص يف

 هتوق نداصم - هقالخا  رييكلا دمت ديسلا كلااو مذلا داسف

 ام - دويزلاو كرتلا - هؤادعاو هبارتدا زيلكنالا عم هتدهاعم

 اهيف فعضلاو ةوقلا ردصمو يسايسلاو يفوصلا - برحلا دعب هسك

 * سيردأ تيب ةرجش - يسيردالا دم نب يلع

 ةصلاخ ةيدوبع اضح ًادبع كل ىبلا اب ىنلعحاو

 . كقلخ نم دحا ىلع ابسف ةسوودز ةحئارال

 سنردا ند دقحإ

 نفكي نالكف . اممص يف م امس ةنس يفوت يذلا لحرلا نا

ع ةدايسلا غبي 0 املو ريقلا ىلا عسيشو سيدقتلا
 . سائلا نم دحأ ىل

تعاو نظا ام ىلع محي لو
 يسيردأ يملاع كلم دق

 (؛ ةحل رض ند نكلو .

 اماط ةلاسر لمحت يهو ةذامسلا كد تدم" 2 ارا رهو ًاماقم ىسمأ دقو

 نيدلا و ودرع الو . 4 اونعذاو شه مهتم ودنلا اصوصخ : برعلا ابعمس

 مهلا وأ هبارخ > يف لوالا بسسلاو « اينذلا يف كلما ساسا مهدنع

 ةيدونعلا ريغ يف بغرب مل يذلا ربالا حلاصلا لجرلا تومي . نونظفن

 مف ةريف 0 هللا قلخ نه دا ىلع ةماوبر 1 نم ةدردجلا 4 ةصااخخا هل هلل

 ىبرع كلك ةيوازلا ردح هدعد رص نم دحؤو 2ث ءاملوالا ماقم ىلا
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 برعلا كولم

 . ديدج

 مكحح يف سيردا نب دمحا ديسلا يفوت موي .ريسعو ةماه تناك

 ةذفنقلا نم « دالبلا نأ عمو . .ًايرصم الو فرعي (كرتال برطضم

 يذلا ريبكلا ىلع دمم نبااشاب مههاربا ةزوح يف تناك « الا يتح
 نم مغرلا ىلع يلاهالاف . يلاعلا بايلا مساب م 1١485 ةنس هدونجب اهلتحا

 نيرفان رحببلا نمو فئاطلا نم مهيلع اهلمح يتلا زلمح ةرشع ىدحالا

 ْ ْش . هماع نيرئاث هنم

 « مبنم نيريثك نا نييزاجماو نيبرصملا ىلع مهتروث بابسأ نمو
 راصنا نم اوناكو يلاهولا بهذملا اولحتنا « ةطقن يبا مهميعزب ءادتقا
 دقو . اهلك ةيبرعلا راطقالا ىلع ىلوتسا يذلا ريبكللا دوعس ريمالا
 .ةيدجالا ةقيرطلا حاجن يف بابسالا دحا ةماهت يف ةيباهولا راشتنا ناك
 دقو . تاءامملا يفو بهاذملا يف ةنماكلا ىوقلا رمظت ينلا ةم واقملاب
 . اهس الو . ةيباهولا ةدايسلا ىلع ايئان ةيبرغملا ةيحورلا ةدايسلا تزاف
 لب داقتعا نع [لاغ نكي مل ةماهت ف ردكم وب سانلا « بيهوت » نال
 ًامويد « ًايرصم ًامودو « انكرت موي ناك يذلا يفيرشلا مكحلإ اهرك

 "1 رئاح ”املاظ ”امكح ئادو أب درع

 نا ةلودلا تررف اهدنعو 1 ةحس نب رع لاحلا هذه ترمتما

 ةدايسلاب عمطي ناك م ١م٠1 ةنس ريسعو ةماهت نه اهدونجب بحست

 يذلا ةكم يف نوع نب 9 , دمح فيرشلا مه © برملا ءارما نم ةتالث اهيف

 نب نيسح فيرشلاو « دالبلا كلت ىلع مهتالمح يف نييرصملا دعاسي ناك
 يديزلا مامالاد 0 انوكحي اوذاك نيذلا 0 رظ ى ِي 1 فارشا نم يلع

 . هدالب نس اء رحو هةتزوح ْف اقياس ةماهت تناك يذلا ءاعنص يف

 فيرشلا وهو مهاهدأو ةئالكلا ردقا عقم ذئمود اشاب يلع د قفلاف
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 يسردالا ديسلا

 ةميقةلودلا ىلا ًايونس عفدي نا ىلع « ةماهت يف مكحلا مامز هماسف نيسح
 . لاملا نم

 [(فوارم هتسايس يفد . الاظ همكتح يف نيسح فيرشلا ناك
 نم زيلكتالا جارخإبو لك ننيلا ىلع ءالبتسالاب عمطي « ادم

 نينس عضب ترمثسا برح ءاعنص ماما نيبو هنيل تبشنف . ندع

 طسبو « ًاريسا دويزلا دي يف ةرم عقوف © رصنلاو ةميزهلا اهيف هتبوانت

 هروج نم "نأف « احلا ىتح اهلك ةمابت لكاسا ىلع هتدايس ذئدعب
 | . سانلا هملاظمو

 « ريسعو نمبلا ىلع ءاليتسالا لواحت ١464 ةنس ةلودلا تداع مث
 نم مكللا تعجرتساو ةديدحلا يف اًساب قيفوت ةدايقب اهسومج تلزنف

 .٠ شيرع يبا يف هرقم ىلا داع يذلا نيسح فيرشلا

 براحناك ءاعنص ماما نا هثداوح نم خيزاتلا هديعي ام بيرغ نمو

 مهامك ذم وي: زيلكت الا ناك و .نيسح فيرشلا نم ةديدخلا عجرتسمل ذئموي

 ...لايجلا ىاحو لك اسالا ؟ اح نيب يا نينثالا نيب نيبذبذتم مويلا

 ( ةماهت يف هيكلح نم ًاثيأل طسبو « ةديدملا يف اشاب قيفوت لزن

 ناك دقو . قباس لصف يف لوقلا تفاسا ام ءاعنص ىلا هشومحب مدقت و

 ام ىلا ةمابت تداعف ؛ ءالشمالا .ةطخ يف يغيني ام مهأ ىلعالا نميلا

 يبا فارشا الو كارتالا العف ابمهكح ال بارطخالا نم هيف تناك
 ًامكح نيتيعادتملا نيتدايسلا لالظ نيب دمشي سيردا نبا ءاجف «شي رع
 ًالافش .هلسر تددعتر هتفاح ترشتا « ًامقيقح ًامكح لب ًامحور

 . دالبلا ْف ًايونحو

 ايبص يف ماقملا نوروزب نميلا نمو ريسعو ةمابت نم سانلا ءاج

 هعزانتت كانه ًاميقم ديدحلا يلولا نب دمحم دسلا ناكو . نوكربتيو

 للا



 برعلا كولم 4

 ديس راصو © ًاشرع راص ماقملا نكلو . يدلا لفاوثو ايندلا لماوع
 )2 ةسايسلا تايسدقلا يراحي يف ٍترسف ماوقالا كيس ًاحيردت ماقملا

 يتح شيرع يبأ فارشا انلعو أ رس نوضهاني سيردا ءانبا عرشو

 بيدمحالا ةقيرطلا ءاتنا « رئاشعلا ةطاسوب اولواح مث مهيلع اوبلغت

 اسمألا ءىداب يف اودلفي مف كارتألا ىلع اويلغتب نا « ةديدجلا

 اوحبصا يتلا هن ةرألا ةدايسلا كلت ن ورمثتسي اورمتسا مرنكلو

 5 مهئادعا رئاس نم ًاهاج عس وأو « ًاذوفن دعباو « أامدق تيثأ اهبنس

 دالبو رصم ىلا ةرحاهملاب لصوف ًاريسع هاجلا كاذ زواحت دقو . دالبلا

 . برغملا
 نم ًارجاهم سيرذا نبا حارو « برغلا نم ًارجاهم سيردا نا ءاج

 ىلا رفاس بش اماف لاعتملا دبع هاعذ دلو دم ديسأل دلو ٠ برعلا دالي

 دبع ديتلا كلوو رصقالا برق ةينيزلا ةيرق ة يف كانه مافاو جوزتو رصم

 يسونسلا تسب نم اوحوزتف برغملا ىلا مهضعب رفاس دالوا ةدع لاعتملا

 وخرا يفد ةينيزلا يف ًاتومب كلذك مه نا . ناوريقلا ف اوماقاو كلانه

 دمسلاو ىفظصم ديسلا مه ةئالث مويلا مهنمف راسع ف امأ . نادوسلاب

 نم عرفلا اذه ظفاح دقو . لاعتملا دبع ءانبا يبرغلا ديسلاو يسونسلا
 توبب ريغ نم اوجوزتي ملف م,ةلياسو مهماقم ىلع ربحالا ديسلا تسب

 . تك ارقالاو ءافك الا
 فيرش ىلا ءاساق هناوها ىلا لسرتسا دقف ذم ديسلا مهدج اما

 اهنال ةءاسالا زواجتتا هتليلسي كش الو ترضا يتلا هتلمف نا لب .
 تلق . ةسدقلا هراث آ نم ًاييرق « ريالا هيبا لظ يف لازب ال وهو تثدح

 ©« ةجوازملاب ًانولو ًارصنع بوعشلا طالتعا يف ةلك قياس لصف 3

 سيردأ تيب بحي نم نا . هحئاتن ضعب ىلع ءامشا ًادوهش تمدقو
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 همحر لوالا دمح ديسلا نم ادب امل ًادج فسأيل همساو هريخ ىلع راغبو

 هماقم الول « راصنالا نزحيو « راظنالا فقوتسمل هللمع ناك امو هللا

 نوجوزتيو ريسعو زاجحلا يف يرا ولا نونتقي نم نال« يندملاو ينيدلا

 رظنلا كهيعب ناك نم نا الا . ثوريثك فارشالا نم ىتح نهب
 ملسي ال كلملاو ةدايسلا بلاسلا فيرشلا تيبلا نا كردي ابيك
 طفاحب ال كراك اذا « ءاعنص فيرشو ةكم فرش ؛ نب ديك نيفي ريش

 . هلسنو همد يف هفرش ىلع

 تدلو ةينادوس ةيراجب جوزتف هئالمز ةداسلاب دمع دمسلا ىدتقا

 سردا ينب ةيلس يف دوسالا مدلا ةءادب ناكف « ًايلع هاعد آنبا هل

 مف يناثلا دمه ديسلا مآ يه ةيدنه ةاتفب يلع ديبلا جوزت مث . ريسعب

 «مالا يدنهلا دلولا اذه را عمو ٠ ًارهاظ كيش هيبا أطخ يف حاصي

 ام ناحاصد غوبنلا الو ةياحنلا الف « هتسب يف غشو بحنا بالا يفادوسلا

 . هكلم يف ةساخنلا بيسب ةسامسلا هدسفت
 ١١( م/ةنس اممص قرينكلاى عدي نأ ىحتس يذلا دمحعدسلا دلو

 ىلا رفاس مث . اهيف جرختو ره زالا ةيلك لخدف رصم ىلا باش هب ءيجو

 نادوسلا ىلا اهنم ءاجو « يسونسلا درسلا ىلع كانه أرقف برغملاب هرفك

 ة-قيرطلا خيش ليوطلا نوره ةنباب جوؤتو « هتلثقن'دب وجرا يف ماقاف

 هبال « هتدحو هدا هالب « دوسلا دالي 2 جوزتو اسر . كانه ةيدمحالا

 ةريبكلا هسفن نكلو . كلذ ريغ ىلا هقفوي ام هتئيهو همد يف نكي مل

 تداز دق رافسالا تناك و . دابعتسالاو لوخلا هيلغ تبا ةفيرشلا

 دشف هاوق تظقيتساو عماطلا انبعم تربكف . هكرادمو هف واعي

 . لمحرلل

 )١( ةنس ناين يف يفوت ١55

 ندا نك



 برعلا ك وام

 ةدعاق ىلا « هسأر طقسم ىلا « ريسع ىلا لقند نم دمحم ديسلا داع

 ىف ةيراض ىضروفلا تناكف « عزعزمم يروص نيا كاذ ُق هلج كلم

 © نوعيطتسي اهيح نروبكحي ابونج كزتلا ناكو « !بانطا دالبلا

 .اببنم ريسلا ريغ نوعفدي ال تارهاشمب رئاشعلا ءاسؤر ةتووغبسيو

 مهريغ دهاش دقو . هيلا يسيردالا مهلاتساو نوعماطلا مهيلع بلقناف

 ىلع معزيناعّتساو « هيف مه امي دافتساف نونافتيو نويغاشتي خياشملا نم

 ماماب ىدتقاو « هموق يف ريبك لك تبثف مهرثك | داس ىتح . هيخا

 هتدايس دم مث . ةنايْغاو ةدرلا مهنم نمأيل نئاهرلا مبنم ذخأف ءاعنص

 تحت رئاشعلا نم نوطبو ذاخفا ةدع عمجف لابجلا ىلا اقرشو ًالاعث

 . ليكبو دشا- دودح ىلعو اهأ نصح دنع ةهرب عفثر يذلا هئاول

 لالخ“ الا سيردا لآ ءامس يف ًالألتيو ”لعي مل دمج ديسلا محن نكلو

 مم 1911 ةنس اههبرح يا 4 جنرفالا لودو ةيناؤعلا ةلودلا نيب نيب رح

 ْق ناك دقف . فالحالا ىلع ىمظعلا برمحلا ْق ابك ارتشا مث مث ايلاطيأ

 نم ذدخا . دورعلا ضقني ال يذلا فاحلاو .دودللا كرتلا مصخ « نيبرمعا

 نم دشاو . هودعو مه ودع ىلع ةسامسو ًاران اه ربشاف احالس نييلاطي الإ

 «ثرغص ناو« ةمدخ ةريزملا ْف فالحالا مدخف احالسو الام زيلعتالا

 ريغ هل لازي ال ناك دقو . عادخلا اهدسفي الو « عامطالا اهبوشت ال

 نكلو . نيتفماهلا نم ءاج اع كلذك ودعلا اذه براحف. اودع كارتالا

 . كارتالا ىلع ًاراصتنا دعي ناك نيحلا كاذ يف دويزلا ىلع هراضتنا
 . دحاو أدبم ىلع هرما ةءادب ذنم هتايث دم ديسلا لئاضف نم نا

 ةلود ا فلاحي < هنغبب ام لويس ف ًاروسح 2 ًاميص ًاييرع ناك دقف

 امف . هيلع برعلا ءارمأ نم مهفلح ناك نمو كرتلا هثادعا ىلع تناك

 مهفيلحو كارتالا براح . همزع نع لوحت الو « هأدبم يف بذيذت
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 حس

 ال . ازيزع مادو ًارصتنم بلاغلا يف ناكف مامالا مهقيدصو فيرشلا

 مزعلاب هئدل نم ابحلس هئكلو « هةفماح تناك لاوحالا فرا ركنا

 ٠ ءاضملاو

 ىلا مضنا نم لوا ناك ادم ديسلا نا برعلاو جن رفالا لب امو

 ةلود ىلع ةيبرعلا دالبلا يف لمح نم لواو « برعلا ءارما نم فالحالا

 يف مهتموكح ةطاسوب زيلكنالا هعم دقع دقف . ناملالا ةفيلح كرتلا

 نا اودبعت اهبجوم يتلا 14١6 ةئس ناسين يف ىلوالا ةدهاممل ندع ظ

 .ةيجراخلا تايدعتلا نم .دالب لسا اومحنيو © لاملاو حالسلاب هو دمع

 ينثا يف ىفطصم ديسلا هع نا جرخ . لاتتقلا يالا رهشلا يف رشامف

 تلصوو « تايلاوتم تارحد هرحدف كارتالا ىلع لتاقم فلا رشع

 نكاو . ةذفنقلا ىلا ةمابت يف ًالامثو هدنعصت برق ىلا ًاقرش هدوئجن

 كلمال اهالخا ١91١ ةلس زرق ال٠ يف اهيلع ىلوثسا نأ دعب ىسردالا

 يف ةيناث ةدهاعم همم اودقع يذلا زيلكنالا هئاقدصال ًاماركا نيح
 ةيماحلا جرخا دق ناكو ناس<رف ةريزحب قلعتت ١419 ةئس يناثلا نوذاك

 . اهملع ىلوتساو اهنم ةيك رثلا

 لكف هودع ىلع ن نيعتسي « ءاهد د ًاكذ ًاقصح در ديسلا ناك

 مفاوش ةثيلانو « كارتالا ىلعالثم قينار زأاب «تاماعزو ٠ تافاقُش نم هلوح ام

 عيسيجلا ىلع زيلكتالابو « فارشالا ىلع رئاشعلابو « هويزلا ىلع

 دازو يصخشلا هذوفن فعاض يحورلا هثرا يف ريمك نوع هل ناكو

 . ًاناعل ي رطفلا هءاكذ

 ىلع اق م ظعم يف ةلكوتملا ةيندملا ةيحورلا ؛ ةسا ءايسلا هذه لثم نا

 يف وهو « 5 دالبلا يف دعب“ ريمأ" نم برغتست' ال زيلعتالا

 . حالسلاو لاملا ىلا ًاًماد جاتحي ركاسملا زيبجت يفو هسفن نع عافدلا

 اا



 برعلا كوام

 هسينج فلا رشع انثا يا لاير فلا ةئما زواجتي الف ريسع جارخ اما
 زواحتي ال هدنح نا دمي () ةديدخلا نم لاير فلا نوثالث اهنم« ًايربش

 . دالبلا يف ةطرشلا ماقم كاذ ذا موقي وهو ًارفن ةئمسلا ملسلا مايا يف

 خخ ياشملا ةطاسوب لئابقلا برأا يف رفنتسي يسيردالا نكلو

 ةقيرطلا ىلع نوبراحي مهو « ديزبو لتاقم فلا نوثالث هلق نيمدقملاو

 مهد دازي ذخف وا نطب وا ةلسبق لك لاجر ءى ءى#ك .٠ ودملا برح ىل والا

 هيلا نوح اتحي اه يسيردالا مهيطعبف « حالسلا نم مثدنع امو موبناك دو

 نكلو . ةيضرم بتاور كلذ قوق عفدبو ؛« ةريخدلاب مهدممو ؛ دايز

 فراك ام اهالول . ابلك برعلا بورح يف ربك الا بذاجلا يه مئانغلا

 خياشملا ىلع قدغي يذلا ميركلا ريمالا امأ . رك ذي دالملا كلات يف دنج

 ىف هئادعا ىلع رصتنملا « ةمايسلا يف هنارقا ىلع زئافلا وهف ءامعزلاو

 يف هتاوقو يسيردالا دم ديلا حالس ىف نكي و . بورحلا

 كلذك نسحب ناك دقف ٠ مركلا يا حالسلا اذه نم ىضما اهلك هيورح

 برغملا دالي نم ايبص نومؤي نيذلا خياشملاو ةلهابسلا نم نيريثكلا ىلإ
 .٠ رصم نمو

 يب نم ريع 2 5 نم ربك | ةحاشم ال وهو « ريمكلاب هتوعد

 مهريمأ دعا ديسلا هده ترا انك مهد ينم اندم وه لب < سيردا

 ةوقلا ردصم « يسارسلاو ىفوصلا « نينثالا يفو . ً[ايحور ربكالا

 مكسملا اذهل ينيدلا ساسالا يف نا . يسيردالا ملا يف فعضلاو
 سيسأتلا رود يف هززعت « ةيابنلا ىف هفعضتو ةءادملا يف هززعت ةوف

 نم نيرودلا يف دب الو . ءاليتسالاو عسوتلا رود يف هلذختو « هوشنلاو

 نا يا . ةسهذملا رصانملا 2 ككفتلا نم روطتلا ف دب الو < روطتلا

 )١( انم ١٠ ةضفو بهذ هنا يف م9 و هريغو بومح يأ روشع ةثأا يف .
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 « دادتمالا يف قري ؛ عيسوتلا يف فعضي يسيردالا جح لثم يكد

 دف ماقم اه ةقيرطلاو . ةقيرطلا بهذملا ساساو بهذملا هساسا نال

 يرلانهاهو . هنع تدعب امك مقعتو دسفت اهنكلو هرا وج يف وفصت

 . يفوصلا لثف
 يف ةرقلا رداصم ت ركذ دقو « هيف فعمضلا ردصمف يساميس )| اما

 يفبسنلا ةمالسو لسنلا ءافص لاخت يذلا مدلا يف وه امنا 6 دمحم ديسلا

 ءرملا ناك ولف . لوقا ام ىلع ةح هقالخا وممو هغوبن سلو . هنيب

 هتامح يف مدلا رثأ الو هثول مه امارحات و | ًاحالف وا قفص دار ءاش

 هلادعا دب ىف كلذ ىرت ةساسملا يفو كلملا يف نكلو . اهدصاقمو

 دمهم ديسلا دماقم ةسنحالا بوركلا تمدخت . هيلع ةعطاقلا ججحملا نم

 هدودح برحلا لبق تناك دقف . هتك وش تدادزا امو هكلم عستاف

 دعب تدتماف « نيعلا يداو ىعدي لمس دنع ةّمحلملاو يدم نبد ًاودح

 لجابو فيلصلاو ةّنحللا ابعمو ةديدخا هكلم يف تلخد ىتح برملا

 محلا ي ذ ال 2« كانه تنك امدنع دهاشخا ل ينكلو ٠ ةيديزلاو لابعأو

 مدق ثيثيو اهنارمع ىلع دعاسي ام 4 ةيحورلا ةداسسلا يف الو يفدملا

 . اهيف دنسلا

 هيا ثراو هيلع هب تف ام يف هفاخ مدخشف لاوحالا ريغتت لبف

 ارضرع نا دعي سانلا هعباب دقو . هتس نم ةرشع ةعساتلا ىف ًايلع ركنا

 ًآال-اعتم اهضفرف ديحم ديسلا مودرملا قيقش نسح ديس | هع ىلع ةعببلا

 ىدحتي وهو رمعلا نم عبارلا دقعلا يف نسح ديسلاو , هتلزعو هتحصب

 . ربك الا دسلا هدجو هدهزو هك ولس يف

 يه ةيئادوس ما مآأنم ا.ه ةدس هلق د ف يلاحلا مامالا ىلع دم سلا دلو

 يسيردالا مرح لوا يهو . ليوطلا نوره خيشلا ةئبا مدقت اك
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 برعلا كولم

 ديسلا عوجر دعب هلقند يف تاوئس عبس "يلع اهنباو تماقا دق تناكو 1
 ًأرقف « ايمص ىلا 9١]؟ ةئس ىفطصم ديلا امه ءاج مث « اهنم دم

 ايرشتم همبا لظ يف أشنو © ةغللاو ثيدحلاو باتكلا اهيف يلع ديسلا
 يحل ناطلس مهيفو كانه نيفراعلا نا . ةينطولاو ةسايسلا يف هئدابم
 اسما ٠ ةيبلاو ةهابنلا نم ريبك بناج ىلع هنا نولوقيو هيلع نونثي
 6 سوئسلا دباعلا ديسلا ٠ محلا هقيدصو هامص قمفر مويفف هملا نوبرقملا
 رصع « بيدا وه . نازيج يف مقملا رصم يف هولوملا يسيردالا

 دق دالبلا نارمس يف ةيئاص ةثيدح ءارك هل « داؤفلا يكذ « حورلا
 يلعد.سللو ٠١ اهقيقحت ىلا مامالا ةرضح نم هيبا برقو هبرق يف قفوي

 ريغصلا نسح مث . محر رلا دبعو زيزعلا ددعو باهولا د دبع 0 ةعبرا

2 

 باشلا' مامالا الو ىفطصم ديسلا همس الو هوبا الو.دياعلا ديسلا قفوتي مل )١(

 اولوتساف. 8١١ه ةنس ميبر يف دويزلا تاراغا مفديف رئاشعلا نم هعمىقبت نمو
 ةسيرحلا لكاسالا ىلعر مدقت يك ةديدخلا ىلع نيدلا ديه نب يبحي مامالا مساب

 لزانت نا ىلا اع زعزتم ًابرطضم ي سيردالا مكحلا كلذ لمد ريكسأو . ىرخالا

 كلملا زاجحلاو دجحل كلم ةلالجو دقع يذلا نس ريمالا ةمعلا ةرامالا نع يلع مامالا
 اهدقعين اك يتلا تادهاعملاب ةريبش ١١5107 ةنس.يف ةكمب ةدهامم دوعس نبا زيزملا دبع
 عمست ' نا طرشب كيمحنس : هائمم ام ره اهمل نأ يا زبلكتالاو برعلا ءآرما ضهر

 , ةيدوعسلا ةكللمملا ىلا ًايئابذ ريسع عطف ١و موب ةلس يفد ٠ نعذتو
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 يرعلا كولم

 ةرخابلا رهظ ىلع
 -ديدخلا قيفرلا  عادولا - نوزحلا يقيفر - ةروشنملا يبايث

 نرفاسما ثثح - يجوبقلا ةرخيوب  ةنكاس جاومالاو ليللاو رحلا

 ىلع فوخ ال - حاضفلا رجفلا - مونلا حبذت تاوصا - شعني ءيش

 ائيدبب ميرك يزيلكتا نابر  ةطراخلاو كخلا نيب ماني نم

 يلعن تعلخو » - ةيمسرلا هبايث يف انلثم ةدئاملا ىلا ءيجي - ةرخابلا

 - نارمق ةريزج - ةماهبت ءىطاش «  لضافالا اهيا مكل اماركا
 مواسي تاب رلا -ليالا فصن دعب جيجض - يم رضحلا ديسلا - جاجحلا
 . ةيزيلكتالا ةيبرتلاو ةيقرشلا ةيبرتلا - مهيدؤيو ديبعلا

 كاذ ةديدهطلا هابم يف تسرو « ائب ايحرم مامالا نم باوجلا ءاج

 ةدّمعم ترمتسا يتلا ةرايسلا ىلع اهانرثآذ « نازيج اهتبجو ةرخاب مويلا

 ًاريثكص لغشي ال بهأتلا نكل . ةمصاعلا ىلا ارحب رفسلل بهأتن انمقو
 ةصق نا . ةمابت يف يدنجلا نم فخا هتاحاحو هسيالم يف حصا نم

 ابنم ةيمسرلا تكرت . ًارحو ًارب قيرطلا يف اهترثن . ةنزحع ةصق يبايث

 ىلا يمسرلا هبوث لحي هللا دابع نم زيلكت الا ريغ نمو  رصم يف
 اهو « دثردع يف ةيفصصلاو « ةدج يف اهنم ةيوتشلا تك رت مث 9 ةيدابلا

 ةعانقلا نم هملا تيقترا ام نيكلاسلاو شيواردلا رخافا ةديدحلا يف انا
 عفتني ال نراك اذا رفاسملا لضف امو « لجا . ةمكحلاو ةطاسبلاو

 قفايق يف رصقلا نم تجرخ ؟ ا بلهاو دالسلا تاداع نم ءيشب

 نا كلاسلا ىتح عيطتسي ال ام ايف ةطوفو ياصع لمحا ةيزاجملا
 . هلع يغلس

 نع « لوالا قيفرلا نع ءىراقلا لأسي دقو  ديدجلا يقيفر اما
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 يسيردالا دسلا

 يف تمحف“ . رفسلا فنأتسا نرا لبق بجاو باوجلاف . نيطتطسقلا

 ريزولا نا هيف ةدج نم باتك هلصو دقف . نيطتطسقلا قارفي ةدندحلا

 فو.ليفلا سرافلا ناو «هبايغ يف اتيب مظني ل يمشاملا ناويدلايف رعاشلا

 نراريطلا ةراظن ناو « هباصن نم ٌةرم فيسلا بحسي مل قالشقلا يف

 عارشلا رجه ءانيملا ريدم ناو « نوسثاب نيرايطلاو « ةحنحالا ةرسكلملا

 رف هلام هعدوتسا يذلا يلاطيالا فيرشلا ناو « لبالا ىعرب مارو

 ؛ ىونلاو قوشلا اهانضا دقو ةدوبعملا هتبلك « وتوت » ناو « ًايراه

 لح ام ريغ هبايغ يف ةدج ةبكن نم نكي مل ولف : توملا ىلع ةفرشم
 . لالا يف معزلا قيفرلا عوجر بج وست ةبكت اهب ىفكل وتوتب

 ةيواز يف قرقرتت ةعمدلاو « هديب باتكلاو موي حابص يفءاج

 . اهلك ةل>رلا يف كقفارا نا دوا. نيما اب ينرذعا : لوقي وهو ؛ هئدع

 . رطخلا لاح يف وتوت . بيبطلا هلوقي ام أرقا - أرقا - وتوت نكلو

 . ءانمملا يف بكر لأ اذوه اهنم يدنع زعأ هت م ايندلا يف زيزع الو

 . نيما اب يفرذعا نيموي دعب اهارأف مويلا بك رأس

 9 يعم يندملا ىقنا الوأ تقف ٠ هبات عمج أدبو همداخ ىدان مث 3

 « يمأو :ةدحاو ةيثو هلفسا ىلا جردلا سأر نم بدي وهو دلولا لاقف

 هلا لاطا . ديدشتلاو مضلا يف هتاداع ىلع (غلابم ! يما ىلا قاتش

 لامي ال نم اب , نيطئطسق اب كوتوت هللا سرحو « يندم اي كما رمعي

 تاذ كتيأر . هاويو هارب ام ضعي يف هسفن ودع اي لوقلو لعفي ام

 ةنازخ يف تدجو ام لك « ةريبك ةمزر لمحت ةرخابلا نم ًادئاع موي

 يونت كنا تننظف ٠ ًارهش لاجر ةرشع يفكي دق ام «ناخدلا نم ميقلا

 يف وسرب ال دق : لوقت كتءعس ينكلو رياكسلاب ةديدخا يف ةرجاتملا

 .ع وبسالا اذه ىرخا ةرخآب انيملا

 انحردلا

0 

 0 ل(



 برعلا كولم

 كل ىرا تنكو ؟ زير يقرأ اهيا « اهنم كايلع قفشا تنك

 نع كمطفو « كانه كبيدأت يغبا تنك « لجا < دحن يف مجلا ريخلا
 اذا نييباهولا دالب يف ( طتست“ 0 3 ًاقشضر تمد كتل ١ انف . كاوه

 ولتت تناك ىتلا فئافالا كلتو نآآلا كنأش امف . نيخدتلا تمواد
 ةرطعملا ةلحرلا لوا يف نخدت تنك و + كمف يف ىرخالا ةدحاولا

 ابهتحئار تمث ولام 2« كيلع يفحل ؟ نخدت ترصف « « مفلا ةيبهذلا

 نم لها ريغب رسي ال يذلا رعاشلا تناو . اهيلع يمغأل «وتوق

 ًاماد كمصعي نا للا لأساف . مومشمو بورشمو سومامو روظنم

 نم ًائاد كنك ناد « سفن هوي سوه لك نمو « هو ركم لك نم

 « لادتعالاو ةيكحلا كلت قوف كماعيو « مقلا ةيبهذلا ةرطعملا كلت

 . لالا قيقس ةقدقللا قيفر ؛ 3 لك يف ًاسورحت تمد

 ةالصلا ةداحس ناخدلا لدب هرافسأ ىف لمحف ديدجلا قيفرلا اما

 نم كلذك هعم ناك دقف . اهاوس ىف نيكلاسلاب ًارهاظ يدتقي الو

 شرفل « ةداسلا نم وه مداخو «ةفسالفلاب قبلي ال ام بئاقلاو ةعتمالا

 يقيفر نع شتنفا ابنم ًاءزج ةمبالا يذ يف انا تنك و . ةداحسلا هل
 هتاجاح ىف ام برغاو « ىسايسلا ليك ولا ريغ دجا الف يفوصلا

 ْ ْ . ةالصلا ةداحس هنيعاومو

 ىلا انتقفار بالا يف ةيراعلا دونا نم ةثب اذاف رصقلا نم انجرخ

 « عادولل انراظتنا يف نوفظوتملاو ةنيدملا ءابجو كانه ناكو . فدصرلا

 ينرس اف .ريغ سيل لاقعو ةءابع هتيعم يف اذاو « مرتحملا ليكولا عادول

 رجسزب نيدلا لضف تعمس مث .ةيفوصلا ىلع "يف تيلغت ذئن 1 ةيرشبلا نال كلذ
 « ةرخاملا ىلا كوبنسلا ىف هوقفارب نا عي 06 نيعدوملاو ركاسعلا

 « هبحاص يف فوصتلا ربظي نا دب ال . هللا تدمحو كلذي تسن أتساف

 ان



 يسردالا دسلا

 تايمسرلا ةعاس نم ةريخالا ةقيقدلا يف ولو « هتراسا وا هتك يف

 . تاهرثلاو

 رحبلاو 6 هنف ًانماك رابنلا سمم نم "راو « انك اس ءاوهلا ناكو

 فنرويتونلا لغشاف جاومالا نفكي نفكلاك هيلع رمقلا ءوضو « ًاوهر

 الو ابف توص ال ةرغوب بناج ىلا ةعاس دعب انلصوو < فيذاجملا

 ىدانف . لسقدلا سأر يف ليئضلا رمحالا كاذ ريغ رون الو « ةكرح

 نييتونلا دحأ ضبنف ءادنلا رركو ىدان مث « هيج ملف نابرلا انلاحر دحأ

 - نورجزيو نوبسي انيلا اوردابو نورخآ ضمن مث 4 هينيع كرفي
 ملسلا اولزناف « ليك ولا ةرضحل ملسلا اولزنا بالك اب صوصلي ائسا »

 . ةرخابب هنم محف بكرمي هيشا وه ام ىلا اندعصف « اورذتعاو

 اهبيلع جزألا لمللا و رحلا ىضق ةدماه ةيراع ةيريشي ثثد نيب أئيشم

 (اهقوفو عئاضبلا نيب تاومالا موز تمانو « ضعبد اهضعب تقصلف

 انثدعص . ناكم لك يف « راذقالا يف © قي دانصلا ىلعو ماغلالا تحت

 اباوباةحوتفملا فرغلا يف انيأرف ىلوالا ةجردلا ىمسي ام ىلا رخت ايم

 نابرلا لؤن مث ٠ مهنم ًادحا انؤادن ظقيا ام . لافطالا مون نيئان [سانا

 .رذتعاو ليك ولا ىلع ملسف مونلا بوث يف قيلح يزيلكتا وهو

 مث « ةسايكتلاو بيذبتلا نم هسفن يف ام ىلا ءىموملا هتوصب تسنأتساف

 ةدراب ادوسلا نم ةحاجزب انأ رمأ ناب هلامها نع رفكف مدخلا دحا ىدان

 ثيد حلا يف بغرو « هانركشو انبرشف . ىسولا نم سأكيبو

 بداو «بحتسم ةيندملا نم ءيس ىلا ةعاسيف انااقتنا ناكف . هانثدحف

 . برغتسم ةرخاب نابر يف

 «ةرخابلا رهظىلا انمدقتي ضبنف نافجالا ىلا للست ام ”سحا هنأكو

 ةبقلا تحن انلك ائمنف « ةيركسعلا ة"رسالا ثمح ©« صاخلا هفنك ىلا

 ما



 . طقف ةعاس . عارشلا وه دحاو باجح ريغ اهتديو انفمب سيلو ءاقرزلا

 ع دشت' لسالسو « تاومالا جبعزت تاوصاو « تاءعقرقو تاحض مث

 ا هتوف نابرلا توصو « نطي سرجو « نت لايحو « دست“ باوباو
 «تاحضلاو تاوصالا تأدهو « ةرخابلا ترس . ديدحلاو ديبعلا كرحب
 «ءارفص هوجو ىلع ليلق دعب رجفلا جليناو مونلا هبشي ام ىلا اندعف
 . ءايعلاو لويذلا اهيف تودعو

 قدزا بوث يف دلو هءادوو ؛ نابرلا بالود يبرق هتدهاش ام لوا

 هتلابق افقاو ناب رلا ناكو .ةفدلا ريدي و كحل ا أرقي « ناشين هردص ىلع
 نم ىلع فوخ ال: يسفن يف تلقف . . ةيرحبلا ةطراخلا اهيلع ةلواط ءادو

 رانزلاو قرزالا بوثلا بحاص دلولا اما . كحل او ةطراخلا نيب ماني
 نم وه . ممدادجا نع ةفرخلا اوثرو نيذلا نم وهف ناشينلاو رمحالا

 مل مهنكلو « زيلكتالا لبق دنهلا اوحتف نيذلا نيمااقتربلا كما وأ لس
 زيلحنالل انوع مهراثثتسا يف تيوزملا ناك دقف ءازعا اهيف اوتبثي

 نم ء يس سو دونما مدي مههد طلتخا دقو «مويلا مهوانيأ امأ مويلع

 نوعديو دنهلا ءىطاس ىلع ةقطنم يف نومسقي مهف ) يبل وثاكلا مونيد

 ةيلاعلاىوس ام ةيتونلا فئاظولا لك يف زدكتالا مهم دخيتسي و (3)|وغ

 رفصالاو رمحالا طيخلاب زيرطت الا وه امو « ناشيالا ترك ذ . اهنم

 ام . لمعلا نم ةحارلا تاعاس يف هسفنل "لك « مهاصمق هن نوزرطي
 نم ؛ الكش فطلاو « ةكرح فخاو « ًابوث فظنا نييتونلا يف تيأد
 . لاقتربلاو دنا نبا « اوغ » لا دلو

 طهرك ًاطهر كاه .ًاحاضف ناكف اهبك رو ةرخيوبلانع رجفلا فشك
 مه اع مهثارتكا مدعو مهتافايقو مهتايموق مهناولاو مهلاكشسا يف جاجا

 . هو أوغ ةقطنم ىلا ةبسن (1)

 نما



 يسيردالا ديسلا

 نمؤملا مزاي امل « هرماب متع لك . ةراذقو قيرحو قيض نم هيف

 ةأرما انه . نيلا قدي كاذو « يلصي اذه . رجفلا ةعاس هيلع متحتيو

 .ةعادملا نخدي رخآآو « ةوبقلا نيجانف لسغي خش كانهو . رانلاب خفنت

 باش رمتلا ليبانز قوف كانهو « هبايث سلي كاذو « هسايكا دعي اذه

 ايدنه [فل هسأر ىلع ةمامع فلي وهو ةريغص ةآرم هلجر نيب محا

 روغلا رباس يناج ىلاو « اهرعّس نيزت ةآ رملا ىلا سلت يتلا ةاتفلا يللأتب
 « ةناك © ةعبس : ةيزيلكتالاب ًايدانم اهمحس و رعقلا ىلا هتدي د يمرب

 شعحوملا ةمابت ءىطاس ءىطاشلا نم نيديرق لازن الف ! فصنو ةرشع

 ةداسلا كلت ناك دقف نيدلا لضف "الا نيمئان قافر لازب الو « مهقعلا

 . نيلصملا نم

 «زيلكتالا دالب يف تعنص دقو «نورفاسم ابيف ن ىتلا ةرخالا نا

 بحاص « رمحألا رحبلاو ندع يف روبشملا يجورقلا رخآ وب نم يه
 نم ةكرشل مسا يجوبقلاو . يديد" ١ فوسليفلا«روداهاب ناخ انقيدص

 « نييحيسملا فصن « اوغ» لا نم تركذ امي اهويتون « رانلا ةديعو

 . مهدالب 2 ةرخاملا تعنص نيدلا رافكلا نم سدنيملاو هثواعمو «اهنابرو

 زياكت الا نع ينغتست ال اهنكلو ؛« ةيدئه ةيقرشش ةحالم ةكرش هذه

 يف رمأب نا داتعا دقو « يزيكتالا اذهو . اهرخاوبل نيريدم

 دونلا رماواب راقثالا هيلع بيوت لاح نم ضعتم ال « قرشلا
 . هتداس

 طيح يف ةرخاب ريما برطلا لق تنح : ياه نابرلا لاق

 اذه سأر ىلع نآلا يلارتو . نط فلا نورشعو ةسمخ الوم يطنلطالا

 هاضاقتا تنك ام سمخم يسرابلا يجوبقلا مدخا بجعلا بك رمل

 ره نم ريخ يجورقلا ضماح لمعلا امو . ةيزيلكنا ةكارش نم

7 



 برعلا كولم

 ًايعش تيأر اه . مهمراحاو برعلا بحا ينكلو ... يدالب يف ةلاطبلا
 7 لج « ةنيكسلا ىلا ادا « هبف هارت اما ىلع « ًاهرك رفسلا يف اداه
 يرعلا لثم ًاتوكس ًاعونق

 يفادراو ةيود بسلا صسق يف انا « ةيمسرلا انيايث يف ةدئاملا ىلا انلزن
 لصت هتئكتو يدنهلا هلاورس يف نيدلا لضفو « يطسو لوح ةطوبرم
 ًافاح « هقوذ يفو هيف هللا كراب « ياه نابرلا انءاجو . هتبك دولا
 : لوقي وهو ةدئاملا ىلا انسلج . مونلا بوُث © « اماجيبلا » سدلي
 تيب ىلا مكب آلبسو الها . لضافالا اهبا مكل ماركا يلعن تعلخ
 . نوواشت امب ابيف نورمأت « 35 ةرخابلا . مكتب ىلا لب « يجووقلا

 بذهملا يزيلكتالا اذه اهسيئرو ةدئاملا ىلا عمتجم انك كلذك
 انم نسحاو ةرخاب ١ « ايقيرفا » نم نسحا هانيع تأر يذلا لضافلا
 هثيدح يف ناك امو . سانلا يف نسحلا ريغ ىري ال ًامود رهو . انكر
 اهقنع يف انطير ؟ تايمسرلا . ًاديفم اركفم امئاد لب : اةحرتسم ةرم
 نابر سا لضفد و ةريغصلا ةرخام ١١ كلذل تدق ( رحبملا ف اهائممدو ارخص

 تدب < مهزعو ىسجحامالا ةلزع ىف ربظلا ىلع هقنك يف نو « ياه
 رطضن الو « ءيسي وا ميع زب كيش ةهفق فلكتن ال « صاخلا انتخبك

 ةربارب « نورضحتم ودب . لامنلا سل 0 ىتح سفنلا داهحا ىلا
 رافسالا يف ةقيقملا ةيفاصلا ةذللا يه هذه امنا . كيباو يأ ؟ نوندمتم
 . ةيرحملا

 رزح نيب ءىطاشلا برق ةرهاظو ةيفخ قياضم يف ريسن انح
 رحبلا يبوذج يف راسو ٠ اهربكا يهو ناةرمق الا « امل ءامسا ال ةريغص
 جاجا ًايحصأ ارحم اهيف نال « .لامشلا يف روطلل ام ةيمهالا نم رمحالا

 )١( ةرخابلا مسا .

 نضر



 ىسرد الا ديسلا

 ؛ نارباو قارعلا نمو هاواحو دنهلا نم « قرششلا نم ًارحي نيمداقلا

 «هدعبو جحلا لبق « مهئيجمو مهحاور يف رهطتلل اهيلع نوجرعيف
 . اهيف نو.يقي يتلا مايالا ةثالثلا ةدم امسر ةيزيلكت الا ةطلسلا هاضاقتتف

 رجح ىلعو « مايالا ةثالثلا ىلعو « مسرلا ىلع جتحي نيسح كلملا ةلالجو
 ةريزج اندنعو امه موزل ال . اهريفاذحم اهلك ةريزجلا ىلعو « نارمق

 « اندافا امكاسال ارك رم نارمق ف نكلو . حييحص اذه . دعس يبا

 ني ريثك ناشعنيو ناديفي اههو . ةديدجلا ف نكنو انمعنا جا لمعمو

 اوماظت ال . هجاجتحا نم مسق يف الا نذا كلملا ةلالج كراشن الف ءانريغ

 : موسرلا عفدب جاجا

 اهو . ءىطاشلا نيبو اهنيب ريسن نو انلاعُت ىلا ةريزجلا يه اهو

 . انلوحو انت ةفلتخلا قامعالاب ءينت نابرلا ةدضنم ىلع ةطراخلا ىه

 هريغو « رمحألا رحبلا « ىبرعلا رحيلا اذه ريس نم لوا ىرتاب وه نم

 ىلا هدب دمو لاوهالاو جاومالا بكر يذلا اذ نم ؟ قرسشلا راح نم
 يذلا اذ نم ؟ هراطخا يتونال فشكتيو . هرارسا علطتسي ميلا نماكم

 9 هامل تح ةئماكلا دوخصلا نيد قرطلا ددحو رزجلاو همف دملا ساق

 يزياكنالا وه ؟راونالاب ليللايف اهنّماو رخاوملا لمس متف يذلا اذ نم

 راحبلا يف ةرخاب ريس نم لك ءلضفب فرتعيل . اهديسو راحبلا نا

 . راطخالا نم مسيل همولع ىلا أطو ةيق رشا
 اهنكلو . يزيلكتالا نايرلا نع ةيقرشلا رخاوملا ىنغتست دق لحا

 نا به . ةيرحبلا نيلكتالا طئارخ نع ةميظع تناك امهم ىنغتسن ال
 تناك امك ارتلكنا تداعو ©« تمسقتو ًادغ تككنت ايئاطيرب ةلود

 اهرئازج لثم ةماو ةريغص ةموكح « نيلوالا نوكسلا دبع

 ةماىلع تا ماو فوخ الو .اهاد رو اهمولعب ةءنغ لظت يرف « ةريقح
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 برعلا كولم

 . لوقا امم زيزعلا ءىراقلا اها بتآرت ال . لاجرلا اهدنعو ملعلا اهدنع

 هسرع نم طقسي يذلا نايرلا اذه لثم وه ليصالا يزيلكتالا نا
 ًاككللم « اهرقحاو ةيعاتجالا تالاطلا طحا يف هقالخاب اكيلم لظيد
 ضورفملا لمعلا لمعب لب . رباكي الو خمشي الو فنأب الو «همويل لمعي

 . يزن اصلخم أ"دجب هيلع

 ةفرغلا يف ماني تومرضح نم لجر ىلوالا ةجرردلا يف انعم ناك
 « ةعلطلا نسح « ةماقلا ليوط لجر . انلك اًوي الو ةرخاملا رهظ ىلع ال

 ةنيدم « نوويص تاداس نم وهو . قاسلا لوتفم « ةينبلا يوق

 . ناسللا حيصف « نهذلا داح ع امئايدا نمو « رطقلا كاذ يف معلا
 جرخبل هب حاب ام يف ناك امو « ًاقلكتم ًالزانتم يثدحف هتثدح

 ماع هنا هتاحيولت نم تماع ينا الا . بدأتلاو متكتلا ةرئاد نم
 مظني وهو . نيروبشملا تومرضح ءايطخ نم بيطخو ءاماعلا نم
 يفاتسبلاو يطولفتملاو مهاربا ظفاحو يقوش أرق . رعشلا كلذك
 ًآرخؤم الا يناحرلاب عيجسإ مو « ايروسو رصم ءابداو ءارعس نم مهريغو

 . ك2ردع يف

 : زياكتالا سوساح ذائسالا نأ تعمم

 . كلذ نوكي دق

 9 ىرت ايانّوارما هب عدخني فيك و -
 . هلل ةمصعلا

 يفو نيسح كلملا لوسر هنا كلذك تعمس ينكلو . حييحص -
 . ةيبرعلا ةغللا نسحم كلذ عم هناو هتمدخ

 . ةيبرعلا ةغللا نوئسحت ال نم زاجحلا يف ىتح نوريثك -
 . كلذك تومرضح يفو . حييحص
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 يسيردالا ديسلا

 9 نازيج ىلا رفاسم تنا لهو

 . هللا فو نا

 بسح « تومرضح راحت نم ديسلا نا نابرلا انربخا دق ناكو

 هنا ينربخا ندع نم ًاقيفر نكحلو . يديم ىلا رفاسم هناو « هئاعدا

 نم هنا تاع مث . نواعملا ةباقم يغبي كانه داتعالا راد يف هآر
 يظ.ستقلا بزخلا ىلع مئاقلا تومرضح يف يريثكلا بزملا ءامز

 ديسلا ىلاو نردع يف زيلكتالا ىلا ةتيضق عفريل ءاج هناو « هئاطلسو

 لاقف مهتحئار نم ةداسلا فرعي يذلا نيدلا لضف اما . نازيج يف

 نازيج ىلا نوُئيحي هلثم نوريثك . ذاحش ديس اذوه : لجرلا ىأرذا

 يف مويلا كاذ ءاسم لزن امدنعو . هودجتسيو ديسلا اوحدببل

 . نابرلا لاق امك رجأت وه لب : تاقف الاماحتم نيدلا لضف تننظ يديم

 نا هللا ردق دق . ىرتسو عجريسو . لوقا امك ذاحُس وه ينباجاف

 هنمو هلع ءىراقلا ممسسف « اهنمو نازيج ىلا انقيفر لجرلا نوكي

 ٠ دعب ام يف

 ةنيدم ربك | يهو امئانثا يف تأشن اهنا يا « برحلا تنب يدم

 يجوبقلا ةكرشل ةلاكو ال هنا دمب . نازيجو ةديدحلا نيب م ويلا ةب راجت

 نم ةعاضبلا لقنل نوئيجي نيذلا لامعلا لواقي نا نابرلا رطضيف اهيف

 .نيدلوملاو ديبعلا نم ءالؤه رثكاو .مروجا عفديو ءانمملا ىلا ةرخاملا

 تقفتساف ينداع ىلع ةليللا كلت تمن . كملع صقا امل دبهمت ةماك هذه

 يزيلكتالا اهف ناناسللا طلتخا دقو جفتو جلت تاوصال ليالا فدتنم

 . ارك انتو « يبرعلاو
 ؟ ينومواست ليللا نم ةعاسلا هذه يف نوئيمت ىنزلا دالوا اي

 ةيبرعلا ةيلكلا يهو مث. مكتي نابرلا نا توصلا نم تفرع

 نضر



 برعلا كوام

 _ شما « شما  اهنسحم يتلا ةديحولا
 دق توصلا ضيرع ةئْا مخض لجر وهو يناشلا نابرلا ناكو

 ضيرع تومدب هيطاخف . بسيو طخستي هليمز عمسو لثم قافتسا

 .٠ طاطم سعان

 .نابرلا مث.نودادغ ىنزلا دالوا .كريرس ىلا دعو ناطبق اي مهعد
 ؛« شما . طورشب الا هنولبقت الف مكفزر مكتيجي « ديبعلا ةنامن اب

 قحن لبف رانلا ديعي يجوبقلا ناك اذا . كسودؤر رّسك | الاو ! شما
 نولغتشت ال متنك اذا ! ىنزلا دالوا اي ديبعلا ةئاتن اي « هوفرست نا كل
 شما  ةداعلا لثم ةدحاو ةيبورب

 : نيو بنج ىلا بنج نم هريرس يف بلقب وهو يناثلا نابرلا مث
 © م-يفرعا انا « ىئزلا دالوا . كريرس ىلا دعو ناطق ا موعد

 . نورادغ

 « ةعاسلا هذه رفاست ةرخابلا . شما « مكل لغش يف ام : نابرلا
 . شما

 : عجفملا يزيلعتالا ناسللاب - تنئظ امم ىلع  لامعلا معز

 انا . ةدحاو ةسبورب :رولغتشي . ديرت ام ناطبق اب نولغتشي
 ْ . ليفكلا

 ناسنالا راك اذا : لوقي هريرس ىلا دئاع وهو نابرلا تعم“ مث
 . هوقرسي نا دييعلا ءال ؤل قحن لهق راثلا دبعي

 ةيبورب اولغتشي نا « هتناماو هبضغل اركش « اولبق ديبعلا نكلو
 ةثداللا يه هذه . رجفلا لبق هومقأو ليللا يف مهلمم اورشابف ؛ ةدحاو ٠

 ل. جيجض ف « كلذ دعب ديبعلا يبلسف ةليللا كلت ينتظقيا يبل
 تساع امم ًارورسه تنك دق كلذ عمو . مونلاو ةحا ىلا « 0 و



 "ساشا:

٠ 

 ربلا يف ءيس ةمئادلا اهتظقي ججعزي ال يتلا يحوهقلا ةكرش نا نظاال

 اذه اهتحالصم نع عفادي اهرخاوب ىدحا نابر نا فرعت رحبلاو

 عابط نم اًئيِس فرعا اناو ؛ ياه نابرلا ثلا نظاالو . عافدلا

 ١ ابجحاو هدقتعي ام لمعي وهف . اهيلع ناعو اهربخي « زيلكتالا هلاثما

 ٠ تككسيو هيلع

 سرفر



 يرعلا كولم

 نازيح

 ةرجاتملا_برا مايا يف نازيج - ةضفلاو يهذلا  ةئيدملا  ةعلقلا
 -يسايسلاو ي رككسملا لابقتسالا ةيسيردالا ةدسلا ىلا - راوزلا -

 اكريما كلم له منإ 3 4 برعلا ةناحمر ناسغ و مامالا ساع ف

 عارتقالا - « * نيد نييكريمالا له » - « * دونما نم مويلا
 دج ديلا ناستسا هل نوطنشاو جدوج ةصق ص باختنالاو

 دمع ديسلا نساحم- صقت ملةصق - ةيفا رغجلا يف لاؤس  هضارتعاو

 . تازيج يف رلا - ليللا يف هب انعاتحا -

 نحنو انماما تفشكتناف « رزجلا ةعاس ربظلا دعب نازيج ىلا انلصو

 نكم ا ءاملاو ءىطاشلا نب ءادوس ضرالا نم ةعقب كوبتسلا يف

 لاجر رزجلا دح ىلا اناقالف . ًارمشم ًامفاح الا امهزايتجا ءرمل

 انولزناف « بيرقنملا هيشت يتلا ةرسآألا يرحلاب وأ يماركللا نولمحي

 يتلا ةخبسلا هيس ْق ريلا ىلا مهبك انم ىلع انوامحو « اهيف انوسلحاو

 نيفظوتملاو دونملا ضعب انلبقتسا كائهو ةبكرلا ىلا اهيف توقرغي اوناك

 يا 6 ةملامم هس لاش مدق اهفصن هذه ةعلقلاو . رحيبلا نمو اهعم ةميرف

 ديدج رخآلا فصنلاو « اهليلق ذفاونلا ريغص هعيفر ءانبلا مخض هنا
 وبف . ايه, قبلي يتلا ةفايضال هدعأو يسيردالا ىفطصم ديسلا هانب

 ءاوهلا اهيف بعليو سمشلا اهيف صقر ةريبك فرغ ةدع ىلع لمثشي
 « ةيجنرفا ةدئامو مامحو « رخآلا نمض دحاولا نيشرح ىلعو « رابغلاو
 . ليج راوسم مطسو
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 يسيردالا ديسلا

 « هيف مقن شقلا نم تيب يسفنل لثما نازيج نع هتعمم ام تنك

 مهديابو انسوؤر قوف نوفقي انادلوو « اننمدخم تاشيح يراوجو

 يف نييديا راثآ نم رثأ ريغ انيأر اف يراوجلا اما . نوحةورب حوارملا

 شرفلا ةيطغاو « ةفيطالا ةريثولا دئاسولاو « ةفيرشلا ءاضيبلا نيواودلا

 حوارملا لدب نوامحم شوحلا يف نيفقاو اوناكف نادلولا اماو ةفضنلا

 : تامنجلاو قدانيلا

 اهدعب ًاقرش شيرع يبا نع دعبت داكت ةمابت يف ةدق ةدلب نازيج

 يذلا رحبلا ىلع ثلثا سأر نيتذلبلا نم يبف . ًالاعث ايبص نع

 اهناكس زواجتي ال ةريغص ةدلد . تابج ثالث نم لالهلاك اطيح

 ام ربك |لاقي ام ىلع ىضاملا يف تناك اهبنكلو ًاسفن فالا ةتسلا

 بترقيل ةيناسنالا ىلا نينسحللا دحا اهانب ٠ ًانارمع عسواو مويلا يه
 يف مهؤامسا ةنوفدملا نينسحلا دحا « قزرلاو رحبلا نم لامجلا ءانيا
 . مراثآ

 نم شاوكا ةعومج كانه اذاف ًالامث ةعلقلا نم يهو اهيلا انرظن

 « نيمدقالا دياعمم ةبسسش ةراحملا نم توب اهللختت لكشلا ةيمره شقلا

 نم تايرثو تادرفم اهنيبو . اهاثدا عسرم نم رغصا اهالعا عارم

 وهو © سرفلا ةلعثك اهب طيح يذلا طملا كاذ امنوحو « ليخنلا

 قفشلا تاعاس ىف رفصا <« رزحجلا ةعام دوسا « دملا ةعاس قرزا

 يوأي شقلا نم صفق اننيبو اهنيب ةريبكلا ةحاسلا ىفو . بورغلاو

 دحسملا ةحاسلا نم ةيبرغلا ةبجلا يفو . راهنلا يف سرملا دحأ هيلا

 « بونجي ًاقرش رصقلا يرحلاب وا « ةملقلا ءاروو . رابنلا لوط
 اهوحو عفادملا ضعي اهيف © رحبلاو ليلا ىلع فرشت ىرخا ةعلق

 سمشلا هلتحت نراوباو ةعضاوتم ةنذأم وذ ريغص ءائب وهو « عماجلا

 ما



 برعلا كولم

 ..سيراتملا

 « ءانبو ًازكرم ناذيج يف ام نسحا وهو « ديدجلا انتيبب ادرس
 ءيموت اهنكلو . لالج الو اهمف ةهبأ ال هذفاون نم دهاشم انسنأتساو

 « ةيفسلف ةبحو نم « اهبف ام لمجا ©« ةطيسب ةيرشب ةايح ىلا اهلك

 « ةيداصتقا ةبحو نم ىلا ىلع . نانئمطالاو ةنيكسلاو ريصلاو ةعانقلا

 هذه لها رما يف ترح. ةيسدقلا لئاضفلا هذه باحصا رما يف ترح

 .٠ مهقذر دراوهو ةدلبلا

 كويئس ةرخابلا نم اند ام لوا ناك نازيح هامم يف انوسر اهدنع

 ةديدع اسامك ١6 ةيقت ةريغص ًاسادكاو لئاسرلا ضعب هيحاص لمحي
 ندع فرصمل ناك اذا امع ياه نايرلا تلأسف ٠ ةضفلاو بهذلا اهيف

 نبا نم ٠ رمالا اذهل تحعا ىفا : لاق مث كحضف ٠ نازيج يف عرف

 اسايكا هلم لمحن ةرفس لك يفو ؟ ةدليلا هذه ىلا بهذلا ءيجي

 ٠ ندع ىلا

 قوس اهمف ىرت ال تنك ناو « ةضفو أبهذ نازيج يف نا « لجا

 ايحت سفن فالا ةتس فتازيج ىف ناو .٠ ةراجتال ًارهاظ ًارثا وا
 نمف ء ءارضخ ضرا ةعقب اهوح ىرتال تنك ناو « هللا دمحتو

 نم نرولئكمتيو نورثيو نرورجاتي فيك و قزرلا مهئيجي نبا
 يرح يهدب لاؤس ؟ نردعب فراصملا يف ةضفو ًايهذ مهلاوما نيزخت

 ٠ باوجلاب
 ةمابت يف ةدمحولا ةنيدملا نييلوألا برها يتنسم يف نازيج تناك

 يقّدسي هلج وا ةريزإلا هبْس نم يبرغلا مسقلا ناكو ٠ ةراحتلل ةحوتفملا

 ةراحتلا تلقتنا مث . اهلك دالبلا ءانيم اهؤائيم ناكف « اهدراوم نم
 لهو ٠ يسردالا ينصاع يىدحا يه نازيجف مويلا اما ١ يدم يلا

 نيرا



 تنس تنبأ

 يسيردالا دنسلا

 ةضغ « اهؤاحنلا ةيصخ ةرئاد ةطقن يه . اهيف ريا رداصم لوا

 ٍيلاعا نمو رصم نمو ىصقالا برفغملا نم سانلا اهمُوِد . اهيساوح

 ةراجتلا“ قزرلا مبعم ءيجيف ؛ ًالامشو ًابونج ةماهت يف ندملا نمو ريسع

 « لابجلا ءاثباو يدم راحت اهيلا ةطاخلا لمحبي . تاريالاو بسكلاو

 رخاوب اهب ءيحت يتلا ةعاضبلا اهئطاوش نمو حلملا امداعم نم نولمحيو

 تنازؤيح ٠ عيزوتو داريتسا زكرم نازيح . كيبانسلاو يحجووقلا

 ىلا هنم عزوتتف ؛ كلت نمو ةبهطلا هذه نم لاومالا هملا يرحت دروم

 فيضتو © ىرب“ ءيش ال نم نازيج شيعت اذكهو . اهلك تابهحلا

 . نالسك مرتع لك ىلع ىتدغتو « نابرعلاو تاداسلا كلذ قوف

 ديسلا وهق ©« ةمحيرالا كلت بطقو « ةيفطا ةكرحلا هذه ديس امأ

 ٠ ىسيردالا

 انيكرف « هيلا انوعدب !الوصو نم نيتعاس دعب هلوسر ءاج

 نايبصلاو ةقيضلا ةدلبلا قاوسا يف انرسو ( ةراسسلا ) « رتومت ملا

 ىلا اهنم يبرغلا ىنحنملا يف انلصو ىتح نوحصيو انءارو نوضكرب

 روسلا جراخ انليقتسا . ريبك روس اهب طبحي رحبلا ىلع فرشت ةوبر

 رودصلاو « ةسوفنملا روعشلا باحصا ةيسيردالا دونجلا نم ةفقرف

 توص الو انه اه كرتلا نم طايض ال . ةفوشملا قدانملاو « ةفوشكملا

 دونا نم نيفص نيب انيشمو ةرامسلا نم انازن . نازربلا الؤ لمازلا

 « نينمآ انلخداو هسأر ىلع هديو ماس قيلمج دلوم اهسراح ةباوب ىلا

 م-منم قيرف ىشم . دونجلا نم نيرخآ نيبو رييك شوح يف نحن اذاف

 اولح . نويحربو نوهسي هئاوعاو انالوم مديقب اذاف هانلخد باب ىلا

 ةرضح اريزو هباب دنع انليقتساو ثلاث شوح ىلا انومدقتف دونملا لح

 باب دنع هيف انففو « ريغص قاور ىلا مهاباو انلخ دف « ةسشاحلاو مامالا

 ١)5١( برعلاكولم



 برعلا كولم

 سدق ىلا « فينملا فيرشلا ماقملا ىلا انلخدو كانه انلاعن انعلخف ريبك

 . سيردأ نا مامالا انالوم سلجم ىلا « سيدقتلاو سادقالا

 . ءاقرزلا ةبقلا هفقسو هللا ضرا نم عاوبا ةعضب ريغ ناكملا امو

 « ميرا تيب ىلا يضفي باب اهدحا يف ةيلاع ناردج ةعيراب طاخم وهو

 دحسملا باب كلاثلا يفو < هنم جرخيو مامالا لخدي باب يناثلا يفو

 اهتيشاح نع ةدحاو أمدق ولعت ةصنم ابطسو يفف ةحاسلا اما . صاخلا

 فيرشلا سلجلا اذوه . دئاسملاو ةعفترملا نواودلاو داجسلاب ةّسورفم
 جوري دبع هءاروو « [دلاج مامالا ةرضح هردص يفو © فينملا ماقملاو
 . صوخللا نم ةريمك ةحورمب هل

 لضف روتك ىلا ىلع ملسف ٠ . المج ًايمحلوت اني بحرو انزل فقو

 يلع ملسو © هبحو ف هلق < اهتم نيير ةملا دحا ىلع ةمامالا مالخ نب دلا

 ساجملا يف ناك و . هبرق ناويد ىلع سولجلاب انل رما مث « ًاحفاصم
 با>حصا نم مهريغو ةاضقلا يضاقو يتفملاو يس وئسلا ديا دوتعاس

 . ماع ءلاو ةهاحولا

 انويلم دوس يحنز ماما « دوسلا نم كيس ماما ةرم لوال ينتيأر

 ةلهو لوال ينداسف . ةيودنلا ةليلسلا نم فولا مهيفو 2« برعاا نم

 هثيدح ىلا تحترا ىتح السرتسم مكتب داك ام هتككللو تمصلا

 ناك . هب ًايحعم لجرلا ارحم ًاديور ًاديور ينتيأرف « هيلا ثلمو

 « نيعمجا هللا مهمحر “ سيردأ نب دمحا نب دمحم نب يلع نب دمح ديلا

 ةفشلا مخض «© فنالا قيقد « نيبلا عيفر « اهريغص نيعلا ظحاج
 لمد « نييكلملا ضيرع « نيددلا فيحن « هجولا ريدتسم « ةمقرلاو

 جونزلا ميمالم نه هيف نكي ل . بضغلاو ةحبللاو سايلا ديدس« ةماقلا

 هيف 0 . داوسلا دي دشلا هتولو 6< ههبجو لكشو «© همف ريغ ةزرادلا

 ندناا



 "دس. بني

 ىدسسد رد الإ د.سلا

 ام  ةيدنه هما نا لوقلا تفلسا  يرآلا يماسلا رصنعلا رثا نم

 ةنولملا تاراظنلا سبلي ناك و . نيديلاو نييجلاو فنالا يا « تركذ

 لاع توصي ملكتتيو « ناويدلا ىلع ًاعيرتم سلجيو « هينيع يف فعضا

 فلالا رحهنأك هب ةصاخ نكت ةراشا تافقولا ىف هلو«ةنغلا ضعب هيف

 . لوقي ام تشيل فاالاو ءاهلا مث ءاملاو

 ةوافغلا نم هدالب انلوخد ذنم ىتيرطلا يف هانيقل ام ىلع هتركش

 ام بناج يف ليلق وهو « هيفين ام اذه : لاقف « ماركالاو ةفاضضلاو

 « اهلها ريخو ا هريخخ ةيبرعلا دالدلا يف نوحدست 3م . هلأ نوعست

 نو-قةحتستف . اهماكح نحن انلحا نمو مولح نهم تاقشملا نوساقتو

 بيدالا ةرضح ان ركش الو . هيلع هك يذلا ماركالا فاعضا

 . بجاولا ىلع

 | يلع ايحاو هدقتعا ام يتلحر يف موقا كلذك اناو : تلقف

 . برعلا قورع يف يري يذلا مدلا نم قورع يف ناي رعّسا

 « ناطق نم ماعثلا رب يف نب ريثك ناو « معن . هدقتعا لب « كلذ نظا

 . يلم 2 ناسغ يني نم
 ناسغ . بسنلا معنو : هيثيع نع تاراظنلا عفري وه و دسلا لاقف

 موقيوهيلع بجاولا فرعي مم يبرع لك مرتحن نحنو .برعلا ةناحير

 لبق برع بيدالا ةرضح اب ن . ناندع نم وا ناك ناطحق نم هل

 ةيبنجالا عماطملا نم ةينطولا رومالا رئاغص رغصا ىلع راغن و «ءيس لك

 . ةسسوروالا ةيساسلاو

 ثيدحلا نوكي نا أشيل هنأك .اكريما ىلا ًاروف لقتنا مث

 هتالاؤس تناك و . هيساو> نم ةيشاح سم يذلا عوضوملا يف دئدعاس

 . اهكرات علاطي ل هنا الا دالبلا كلت نوؤُش ضعبب ماع هنا ىلع لدت

 نيرا



 برعلا كولم

 ةئيدملا موعبس و نياوالا دونها اهءاحصاو كرودوين ةصق هيلع تصصق

 نيرشعو ةس خا هتمبق زواحتت ال عدولا نم ءيشد نيسوروالا ىلا

 نم موملا اكريما كلم لهو : الئاق ينلأسو ا " ًادج رسف ٠ الار

 ؟ دونه

 . اهسملئرو ةيك ريمه الا ةيرووملا ن ١ع هتيدح

 :الئاق هتيجاف ؟ نيد نيدكريمالل لهو : لاف

 الاع ناآك هنال « هدارا رمأ ىلا ينج ردسي ناك هنأكو ينلأس مث مث ٠ معن

 . نايدالا نم اكريما يف ام

 9 مهددع م 5و9 تناتستووبلا نم رثك ١ كانه كلم ءاوثاكلا لهو -

 8 نييالم 8 شع نع لقي ال 5

 )2 نيدلا نم ءيش

 9 ةسايسلا يف مهريثأت امو . ريثك

 . (مويف ًاموب مهذوفت دادزب

 ؟ مهنم دالبلا سيئر نوكي لهو -
 ةيرثك الل دالبلا يف مكحلا نكلو . ًايروتسد كلذ عنع ام سمل

 : باختنالاب و

 لمأتيو مالكلا يعي ناكو باختنالا ةقيرط يف ًاحاضيا ىفدازتساف

 . ًاناسحتسا نيح ىلا نيح نم هسأرب زيد
 ناك (يفأ . سيئرلا باختنا يف ةريثك ًالاوما نولذبي مهنكللو

 نييالم اورفويف ؟ مييلع اكلم هوميقيو بتار اهعبر هوطعي ناب ًاريخ
 . تاالايرلا نم

 يه  ًابياثو لوا [سئر يالوم اب نوطنشو جدوج ناك -
 لجخا ترصو « مهسلاجم يفو برعلا ءارمأ ىلع اهصقأ تنك يتلا ةصقلا
 - هلاق ةلك « انيلع اكلم يقتل كولملا نم انبره ام د : اهدددا نا
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 سسوس

 ىسردالا دنسلا

 ٠ ةريزجلايف ايس نم لك اهب بحعأ 2 ةيروبمحا وبا 2 تنوطنشو جدوج

 دا . نيك ريمالا رما ريسسع برعلا نك انرها : لاقف دي كسلا اما

 أب وعزانتيو اخويلطي هلوح نورسش»ق ةرامالا ان ريما صفر

 تددعت |مومم «انلاد هذهو نذا مكاحلا ريمالا ىلع . اهلحا نم نوبرتحو

 موقيو ىدنلاك هناكم فقي نا « هتابوعص تدتشاو كلملا فيلاكت

 . ءامدلل ًانقحو 4 ىضوفلل ًاعفد ةيحاوي

 ( هدعباو ًالاقتنا هعرسا ناكامو . ًاروف ىرخا ةرم لقتنا مث

 9 ءاوتسالا طخ نع 5ددعب اكريما لهو : ًايفا رغخ الاؤس ىب يي ا

 ءاوتسالا طخ نع دعبل ةمدونجلا اهدودح نم ةملاعشلا اكر يما -

 ماعلا ةراق يا « اهلك اكريهاو . رحبلا يف ًاموي رثع ةسمخ يالوماب

 نم ًايونح رغصالا رطشلاو الامم ربكالا رطشلا « نار طش ي ىه « ديدحلا

 9 اك ريما قيرط نع امسور ىلا لوصولا ن نك لهو -

 « اسسورف ايريبدس لل ا مث نابانلا ىلا ون ككسيست رف ناس نمر ل

 .٠ مع

 رخاو اكريما رب رخآ ناد 1 رصف قد رط كانه نكلو اذه معن 1

 ؟ هرمسأ رك لتا « قضم امسور رب

 .٠ من ريب قضم أ

 ؟ نيربلا نيد ةفاس ما يش ام خم ريد قضم 4 معن د

 ينهذ يف طق لاج ام . ثحبلا نم قيضم ىف ىسفن تيأر انه اهو

 باوجلا عيطتسا ال مامالا سلجم ىف ةيفارغج لئاسم لأسأس ين

 ينكلو .يردا الكتلقف . ةحعزملا ةهداملا هذه لثك تيهأت الو .ابملع

 ي دبع رخا نا . بحيع الو . ةقيقلا نع ادعي ُىَظ ناكو ... نظأ
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 برعلا كوام
 ©« كرويوشب ةيلمل ةسردم يف ةمفا رغما سردا تنك مود غن ريب قيضع

 حبس نأ هنكع ةحابسلا ديحي نم : دجلاو حزما نيب لوقي انذاتسا ناكو

 . امسور ىلا اكريما نم

 كل
 ي

 مزلي ةعاس ينيبلت ال اهنال اهتشبوو يتركاذ تملو . ًادج تفسأتف

 ةءاس نهذلا ىلا اهديعتواهب مامالا ةرضح هككفا ةصق ينيسنتف قيليد

 . هللا ءاش نا ةئاثلا ةلباقملا يف اهصقأس : يسفن يف تلق مث . ديفتال

 « لاقي قأاو « انا الو . عوضوملا نم ذادعي ندب ل مامألا نكلو

 ةدصهاعملا ىف ثحابتن انك ال كلذو ةدحاو ةرم الا ةصقلا ترك ذن

 ةصق صقال ثحبلا فقوا نا زوجي فيكف . نيسح كلملا نيبو هئيب

 « يالوم اب ضئاع ىنب ركذ ىلع : هل لوقا له ؟ ةكحضم تناك امهم

 تلاح 9 غن ريسب يضم ةصق كسلع صقا ةّدفنقلا رك ذ ىلع وا

 . اهصق 2 يتبغرو ةصقلا ئرود ةرك اذلاو ةسامسلا

 «باجعاو بح اهلك تاراكذت لجرلا نم يفو هسلجب نه تجرخ
 ريغ ىف كارت ال «اهركذ ديعا نيتنس دعب اناو « مويلا يهو
 ىتا رك ذم نم ةماك ءىراقلا ىلا لقنا نا نذا حصيفق ٠ بحلاو باحعالا
 . نرازيج 5

ْ 

 مءيصفلا 2 رعلا هئاسل دمحت ديلا نم كب رطيو كقوربام لوا

 ثيدحلا يف هتافثو مث . ةيلحملا تاجهللاو تاحالطصالا نع درجلا
 هصهاوم يف ةرظن لداو . تيبثتلاو نيكستلا يف  اهإ  هتماكو
 ميكلح فصح « ةض راعلا ديدش هداؤفلا يك د هنا كيرت هقالخاو
 . هةدسوجو ْق تايناحو رلل رثئاال . قالخالا ميرك 1 جذاس وضو

(2 
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 ىف رد الإ كسلا

 ريسغب نوح ال ًادوسو جاجدلا نوقرس ًادوس ةدحتملا تايالولا يف

 : نيسملاو دحاولا لومر ءملا ث ىف ءاح 0-3 حتمسسملا دمسلاو س دقملا باث للا

 نونمؤد مثو . جيلثلا نم . رثكا صباق يي اسغا . روطاف ىفوزلاب يف ربط

 ةسائر يف مهنم ًادحا تريسخ اذا . ءيش لكتيو ءايبنالا لكب

 ءايسو ةعللا تاماك اهربظت ال ةنماك فترذا دمك ديلا ةيئاحور

 . كانه دوسلا نم نيدالملا داسل ةدحتملا تايالولا
 يسيردالا دمحم ديسلا نا مدقت ام ىلا فضا . ةئناث ةرظن

 هلوقعم نود وره ام يف جذاس ) لوقي 82 ف قفداص 6م همي لح ف حيرص

 . فالتئالاو مسلا ىلا لبمي . بلقلاو قلخلا ريبك . همولعمو

 ديسلا 5 ام ريك او 7 هقالخلأ تنسح اذا هسلق ديعلا َْق م نسح |

 ورغ الو هلق دمحم

 كلملا ”الوا اهترئاد بطق ناك تلا ثيداحالاو تاسلملا تددعت

 دانا ناكو . .حلصلاو ىيحي مامالا ًاناثو ةيبرعلا ةدحولاو نيسح

 م لامعالاب را لاوجتلا نذأي ال نازيج يف رحلا نالالل

 0 ) ترف ) ةملا قوف ًائاد نازيملاو « رحبلاو سمشلا مكحي انكف

 . سفنتلا ةك رح الا « اهلك تاك رملا هيف لطنت ام ىلا ماسنسن « لظلا

 لع 0 . 5

 لاد رم هللا كيحعد امك اننكلو .٠ ثيغتسل فقدق 9 انحا فوعضت هدهو

المصاو ةركد ندراب نيمامح ىلع راهن ! يف
 را ادم هلم | ري المل ركفنو 

 .٠ دماخملا نم ءامغالا لاح ىف يي

 « فارعلاو ندع ىلا كيسكملا نم « ةريثك نكاما ىف را تريخ

 لا

4 

 دقت



 برعلا كوام

 لم ابنم ةجرد ىلعا يفو اهلك رحلا نساحن اعماج ارح تدجو اهف
 لعتشت -ضرالا ىلع انأك . كنم ًادج ةبيرق انه سمشلا نا . نازيج
 يف كك راشت كتبيبح اهنأك لب . ءامسلا دبك ىلا اسكتع اهتعشا لسرتف
 يتلا عاطقتانود مودت ةلبق كيف يف كلبقت كتيك ر ىلع ساجتق ةامطا
 ىف صهرتاهارت اهنم ءاملا ىلا أجلت تناو اهيلا ترظن اذاو ٠ ةعاس ةرشع

 هيف ابتعشا وديتف ضيبالا يدنهلا. شاشلا نم باجح هنأك ءاوه
 عفرلف ليصالا ةعاس رفصالا جهولاك و « ربظلا ةعاس ةضفلا ط ويخيك
 . ةيبهذلا اههاهس امهيقتل كمنمع ىلا كيدي

 نول ابلف « كيلع سمشلاو رحبلا كرتشي انه اهو « ةبوطرلا اما
 «ةمابت يف رصانعلا مرك نماهئيحي مسج الو « رزطاو دملا يدب نم اهلسحي
 يفةصاخكلذ قوف اهلو « حلملاو ةخبسلاو بلحطلا ةحئار يه ةحئارو
 بذجت والا ءارغلا قروك يبف . كنم تند اذا كب اهقصلق مايحلا
 عزنا كآر دقو رحبلا هكسيلي بوثك يه لب . اهب قلعتف اهملا ةيايدلا
 يوتشت تناو ًاهرك هسيلتف ؛« سمشلا َكتدويعم لجا نم كياش لك

 يف كنكلو . ةاسملا كيلا ديعت ةجوم هلل . جاومالا نم ًابوث هقوف
 تايتفلاو نايتفلل كَم جاومالاو . مرتحم فيض « رصقلا يف « ةعلقلا
 مارتحالا اهيف مررب يتلا ةيبرعلا داليلا يذ يف« كلب قيلي الف ءامن ودعالي

 ل

 ا



 يسيردالا ديسلا

 نيمامالا نه

 - ليااو ليخلاو لابقتسالا ةعاس - عوطقملا سأرلاو لك الا ةعاس

 0 ةرسيه ةلب رق فيرثلا نيبو .اةنيب ةلئسملا » - ناسح كلملاو ديسلا

 مهانجرخآو مهانب راح مآ كارتالا - ةيعايرلا ةفلاخحلا 3-3 دوعس نا

 نم ةصاصق «نب دهام مانأو انك د مس ىم ماسمالا -_- «داللا نه

 منا باتك مكيلا اذهو » يسيردالا ىلا مامالا نهم باتك - قرو

 ففكنتا دقو » - مامالا ىلا يسيردالا نم باتك 4 هيخا ىلا

 1 نيمامالا تب قرفلا - < ةسيسد لك نم انتءارب نع لاخلا

 نم لقتننف )ث رونلا ىلع شارفلا موح لظلا ىلع موحن ةعلقلا ف نك

 امو . سمشلا هحو ءاقثا « قاور ىلا قاور نمو ؛« ةفرغ ىلا ةفرع

 ديسلا تسل نم مدخلا ءى ةعاس « ”ايطخ ربطظلا ةعاس لثم ىَسُْ انك

 « ءاطغ هيلع قبط مهتم دقم يفو © قابطالا مهسوؤر ىلعو يسونسلا

 ناك يذلا اذه ابخيش ةدئام ىلا سلجنف . عوطقملا نأرلا ءاطغلا تحتو

 طسولا ىفو « بيبزلاو ضيبلاو زرالاب يشح' دقو ”ايح ةعاس ذنم
 بهذم ىف سحنتلا "ىلا بيحو هللاو ىنلجخا . كيلا افطع رظني سأرلا
 . سو داهأ

 4 ظيقلا كلذ لم يف ًاصوصخ 4 محلا تلملم يننا لاق قحلاو

 1 اهف ىعرأ ءارضخ ” ةعقب زرالا نم ءيش فرم دعي يبحشأ تنكو

 سأكلا ي فهيصاف « ًارتاف ةراعنلا يف هدجاف ءاملا ءيش لك لبق يهتشاو

 مرك اما . هللا مساب برشاو يبيع صضمغاف « نوألا رفصا وه اذاف

 . موي لك (يزوقد- مهدنع ةفاسضلا ةدعاقب اعطق "لخدل ناكايف ةسرادالا

 لمشت ةكرب«نازيج اي كيف هللا كرابو « لضافالا اها مكيلع هللا قدغا

 نافع



 برعلا كولم

 . جلثال آلمعمو ءاملا ةيفصتل ةلآ سيردا ينب انتداس لجا نم
 . ركنأ اب ةحورملا تاه

 لضف رس ام ريخ هناسل ىلعو حوارم ةدع هديبو ركبأ ديسلا لخدي

 . نيدلا

 . ليللا فصتنم ينتحل . ملان مكحلا هل لق

 . ذاتسالا ىلع ملستلا يغب يطيقنشلا خيشلا ٠ بحاملا لخدي مث

 . ركيأ اي ةءايعلاو صيمقلا تاه . يبثلا ىلع لص
 . داهبنلا يف تالباقملا ةنوؤم أناححا ينع عفدي نيدلا لضف ناكو

 . ليللا فصتنم دعب اليل الا لبقتسي ال ذاتسإلا نا خيشلل لق

 « انكبنت « س.شلا اندمقت* « ةمابت يف ةاملا سكعنت كلذك
 قحلاو اننا الا  مجرفلا نم ةعاس .رمقلا انظفودو ًادحنم ليللا اندمحمف

 . لسبخلا تءاج : بجاحلا ةماكب انرورس ءيشب رسنا نكن مل لاقي
 ريسو بكرنف . هيلا نوعدد لوسر اهعمو مامالا ةرضح نم ليخلاو

 لصاونو « سنأتسنف مامالا سلجم رضحنو 2« شعتننف رمقلا ءوض يف
 . برعلا كولم نم ةثالث نيب نماضتلاف . ملسلا ليدس يف يعسلا

 ةبيرق ب مامالا ةرضط مالكلا ''(  فيرشلا نيبو اننيب ةلئسملا

 انلداس نا هنم بلطت اننكلو . هلحنو هم رثحن ©« هدالوا نحن . ةرسم

 انرواشسل « انلأسيل ؛ اما« رمالا يف مرواشو : ىلاعت لاق . مارتحالا
 «اّما < ةمكنح اندنع , نودشارلا هؤانبا نحن و بالا ةباثع انأ وه“ مع

 هللاو ... اندب يف لئامقلا . ةوق اندنعو .ةسامسلا يفد نيدلا ِق ةمكس

 نبا نيبو هنيب رمالا انحاصا نوكت الا ةدهاعملاىبع رهشا ةعبرا رم ال
 فيرشلا دنع نا ... ةنيدماو ةكنم ىلا ةنهآأ لفاوقلا ريستف دوعس

 ظل 0

 . ليادح كلاا يأ 1(
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 ىسيردالا ديسأا

 مسملا ةايح يف ريخ ال . نيمرهلا لجا نم انسفنا لذبن نحو « نيمرحلا
 . (هللع ةظفاحملا يف ماد ىعسيو نيم رحلا ىلع راغي ال ناك اذا

 ةلالح نيب متسلصا اذا : تلقف هوعس نبا هرك ذ دنع ةصرفلا تمنتغا

 مامالاو مكتدايس نيب حلصيل ىعسي كش الو وهف دجن ناطلسو كاملا
 اك يهو « ةيعابرلا ةفلاحللا وا « يعابرلا قافتالا كاذ ذا متيف . ىبحي
 . ةيبرعلا ةدحولا يف ةيوازلا رحح نظا

 كاذ نيبو انئيب رمالا نككلو . قح مالك اذه : هتدايس لاقف
 ٠ ديعي '" لجرلا

 . ريسع رما انالوم اب هللا ىلع سلو

 . مورت امم نيديعب بيدالا ةرضح اب نحن امو . تقدص معن -
 تاكو . هانعفن نحنو ٠ ميس ًاررض لاو ان “رضأ لجرلا كاذ نكلو

 ناك دقف نيسح كلملاو نحن اما . شغو ررض لك نع ًادرحب انعفن
 برمعلا ... اننيب ًابيرق رمالا ىرت كلذل . هنمو انم اننيب عفنلاو ررخلا
 . نورادغ نوعادخ

 ده ركذ ىلع أبمف ءىحن ٌةره لك ةماكلا هذه هللا همححر ددرب ناك

 ققحت امدنع هنكلو . ىلوالا تالباقملا يف « ىيحي مامالا يا « لجرلا
 . هتجف ريغ يدصاقم

 نم لوا « ىربكلا برحلا يف كارتالا ىلع لمح نم لوا نحن

 ماقاو هراهش ىلا بحسناو كرتلاو قفتاذ وه اما . فالحالا ىلا مضنا

 9 كرتلا نم :برعلا نحن انءاج ريخ "يا . لاتقلا ةحاس نع ًاديعب كانه
 «برحلاءانثا مائيراحو؛ ب طا لبق مهانب راح ن9 اهب انوعفن ةعفنم ةب

 نءمهدرتل هماهت يف مهيراحن انك نحن . اندالب ىلا اوداع اذا مهبراحشس و

 2 . ىيحي مامالا يا (1)

 5 ا/



 حارف هنع مهانعفد , هيلع مهفحز ف ًارارم مهانفقوا . نيدلا ديمح نبا

 ائكف ابلبق اما « برحلا ءانثا يف اذه . انرهظ ءارو ًاحاص مهاباو دقعي
 . نميلا نم مهدرطو كارتالا ةيراحل ةفلاحم اندقع . نيدهاعتم هاياو
 : مهانلقو مانفقوا لامشلا ةبج نم هوبرضيل اندالب يف نورمي اوؤاج الد
 اومهف ءاعنص ىلا دثدعي كرتلا لضو ٠ هللا دهع هئمدو ائئبو ليقن فيك

 انفغيلح ؛ ئدلا ديمح نبا موعد ملف « لايلا نم « ءارو نم انيرخب

 . قرو نم ةصاصق هدنع دبعلا نأك . اندهع ونص

 يناثلاو دسلا ىلا ييحي مامالا نم دحاولا امهيلع تعلطا نيباتك يفو
 (07 . ءالح اهتملقعو « ًانامب نيلجرلا ةسايس ديزي ام هباوج

 ةيرادا تام دقم مالسلا لعب «(ةمالعلادمسلا ونذصلاد» ىلا مامالا باتك ْف

 وجرب نم لك يعسب بحري هنا مث "'” اهطئاسوو تاضوافملا خيرات يف
 نميلا يأ ةيبرعلا ةمطقلا هذه نوصو » ةيسنجالا سن اسدلا عفد ف هللا

 . (« بناح يأ نم ثدحن ناودعو ©« بناجالا لخدت نم

 ةمدخب مايقلا ريغ يف دصقم الو ضرغ انل سيل نأ انيقي اوماعاد
 انملع مامقلا متحت ىرن نا الول هللاوو . ناسالاو دسلاو بلقلاب للا
 <( اتكاس انك رسال عاقصالا هذه ىلع نيرفاكللا ةيداع نع عافدلاب

 نم لودلا نيبو مكتيي ام عم هناب 5 حرصت و . ًانماك انربظا املو
 اهو نيماسملاو مالسالاب ةراضلا دصاقملا نم مهلامب مللاو طباورلا

 اهمامز يسيردالا مالتساو اهنم مهجورخو ةديدألا زياكنالا لوخد دعب )١8(
 ةثالث ءاهسا ىيحي مامالا ركذ دقو . امهنيد حاصلا دقع يف نيمامالا لاجحر ضعب ىعس
 . قافولاو سلا لسو نم

 : يه هيف ةيرادالا ةراشالاو ١م ةنس يناثلا يدامج ؟ه باتكلا خيرات (؟)
 يرخذفلا هللاددع يضاقلاب ( هعاتجا ) هقافتاو لبقم نب ندح بيق لوصو دعي
 .٠«انيلع ضرعلاو يفرش ديب ام لعامهءالطاو

 ل

| 
| 



 ىسيردالا ديسلا

 دمعق نم لك ىلع ةلماشلا ةرطيسلاو ماعلا طلستلا نم نوموري

 مظع ض رغ ل باقم الا رئاخذلاو لاومالا توعفدي ال مهنابو < ماقو

 راظا ىلع مولمحي ١ و مهتلم و مسوتأ ودل هئم ةدافتسالا نودعي

 الولو .٠ ةنمملا البلا ضعب يف مهل انم ةدعاسملا مدع الا انناودع

 اسمي متفصنا دق . نوكيس امو نراك ام مهتيبو اننيب ناك ا كلذ

 مبعافدل ريمشتلاو رحنلاو ددعلاب ماسقلا نه يفرشل هومتحضوأ

 . دوصقملا ضرغلا وه كلذو ' رحبلاو ربلا يف مهيرحو مهعتم و

 اهنولعجيو امم نوجتحم ةجح نم مه له وهو رما يقي نكلو
 مس بناج يا يف قا ءاعدا نم ثيبحلا مهدصقم ىلا مه ةعبرذ

 لك هب لوزت ةطبارلا كلت نم كاكف نم مكلل لهو . نميلا نم

 اذه انياتك عم مكتفادص نم لمؤلا ٠ زواحت يا ىلا مه ةلمسو

 دعب رطع الو سوي دعب ُغ ال هئاف . ائش انومتكت ال نا

 لوصولا ىلا اهكلاسمو لودلا ةسايسي فرعا متناو . سورع

 خا باتك مكيلا !ذهو . ليا تانولتم نم همربت ام اهضارغا ىلا

 ررضو ديك عفديو نيماسملاو مالسالا زعي ام يف رظنلل هيخا ىلا
 .6 نيرفاكلا

 نيماسملا ضاهنتساو « رباغلا مالسالا دحم باحتنا باتكلا ماتخو

 نيماسملا ىلع ةثيبلا تاطلستلا عاوناب اوطلست » ئيذلا رافكلا دابج ىلع

 يفرشنال.ءيس دصقو يل ليق ام ىلع فالتخا ةلمجلا هذه يفو.زيلكنالا يا )١(
 نبا نم . هتصاخ دحا الو يسيردالا كلدستلا الو هلثمع وأ مالكلا اذهب قطني مل

 .ميفيلح و مبقيدص ذئموي ناك هنا نع الضف.أ رحبو ارب زيلكنالا براحينا يسيردالل

 امك مامالا نم زيلكتالا برقت ىشخي يسيردالا ناك دقو . رهاظف ابنم دصقلا اها

 ٠ زيلكتالاو ديلا تبي دعبيل ىرعسد مامالا تاك

 لا



 برعلا كولم

 ثمت ءاوهالا ابهنكلو . مهسفنا داق نلقةسم ن ركع ال اوراصف

 « . خلا هب هللا رما اب اولمعو نوماسملا لقع ولو ؛ تمعأف
 ماقملاو في رشلا بانملا 0 ىلا سم ردأ ند لم دمسلا باوج اما

 مالسلاو هللا لاح دعيف 4 نبدلا ديض- ند ىح مام الا ةمالعلا ونصلا فيما

 ةدوصقملا هتيعب نا هل دك ٌودو يفرثلا بسقنلا عمم هباتكا لوص وب ةملعب

 عم قافولاو .ءاخالا مكحم ىلع انسقنا ىرن نا » ةدوشنملا هتلاضو
 محر هضو اني نم مكلثم وه نمع ًالضف . ًادرف ًادرف ةمالا عيمج
 8 0( 0 يبسنلاو ملعلا

 كانه نكي 0 داك ىتح «ثداوحخلا نم ىرج ام ىلا انرظن ولو »

 خالا اعدف ؛ لأست“ لعفت امه هللا يدي نيب سوفنو لصوت محد
 نم ركناوه امي هلع رك لب « نائسلاو فيسلا مح ىلا هاخا
 ثيح نكلو . لاحلا ىدامتو حرشلا لاطل « ناسالاو ملقلا تازخو

 « [ناوعا قلا يفو « ًاناوخا اونوكتي نا ةفاكلا ىلع ىلاعت بجوا
 حضاو كاسن نا الا « ةحيلا نم يرابلا ىدل مكلو ا(: صلخم الف

 بناجالا نيبو انئيب ام يف هيلا مترشا امامأ ... ةحلطا هذه قيرط
 انددمأ دقو نايلطلا ناو اننس ىذم لق ا رظنلاب خيراتلا متعجأر ولف

 نكد اند لع هللا هأ رح ام موحعلل رهظ لب 3 يل ةاسدسد لك نم

 هقفلاو ةيمالسالا مولعلاب مامالا وتص تاك دم ديسلا نا ةحاشم الف ملعلا اما ٠ )١(
 مد طالتخاو يرّستلا يف هتلق اه تبثي أنمط هب دويزلا نعط دقف بسنلا اماو . ةغللاو

 مهنا ايلاطباو دهاعت اهدنع«ةسيسد لك نم انتءارب نع لاخلا فشكنا » (؟)

 نوب



 ىسيردالا ديسلا

 : رثاسلا لثملا مْفرعو ةرضاحلا ةقيقحلا مكل تحضتال مولعملا ربخلا

 الا نمملا لها لاهو اتلاح ام ةمجا يفو . ةحرابلاب ةمللا هسا ام

 ا ... اجاسن يلزغل لجا ملف اقيقد ”الزغ مه تلزغ

 اماو . هلضفل دار الف ريخلل باب حتف اذا ىلاعتو كرابت هللا نا

 نحف ةيسنجالا ةسايسلا هيلا يه رامو نمسلا نع هيف نايسلا ميلط م

 ةدعاسم ايناطيرب ةلود تنلعا ةيبوروالا برحلا تماق امل اهنا مولعملا

 . مهنوؤش نمءيش يف لخدتت نا نود لالقتسالا اودارا اذا برعلا

 هدهشن ام ىلع ... ةاسأر اهيلا اوعفرب حلو رق تداك و ةصرفلا هذه

 1 ةسامسو انيد مهنا عفرب ا« هايثثالا مدعو فاللتحالا يف نآللا

 .. الو لود الف . مالا رئاس ند نم مهةمم وق طاطخم ال ةضرع

 4 ةسائرلاو يلاعملا نم لحعو 4 ةسايسلاو ملعلا نه روفو ىلع مكلثمو

 موقالا وه امو 0 ةمالا هده تعش ل نوكت فيك يلع ىف الف

 «. ليك ولا معنو هللا انيسحو « ةمغلا هذه لاوز يف ”ةقيرط هللا دنع

 . نسل ةدس نايعش 5-١ ف

 بوث. ةحفص حرش عيات

 لام ذخا هنأ ناكف . انيلع بناجالاو أطاوتيو  نمسلا يف ءالشد ةسرادالا نويسحي
 يف مو .٠ نويالاطيالا اما .٠ كارتالا هثادعا ةيراخ ف اهبمدختساو موج الم و بناجألا

 الو « ةمابت ضرا اوأطي ملف ٠ يسيردالا ةلابق رمحالا رحبلا نم يقيرفالا ءىطاشلا

 امو ؛ ةديدحلا زياكتالا لخد امدنع اسفن ةمبتلا مهما مث . مويلا كانه مذوقنل رثا

 8 اهنم اوحرخ نا اومتع

"١ 



 برعلا كوام
 ىسمك مامالا هوعد نا : لوالا 6 نارما حضتي نيباتكلا نيذه ُق

 اساسا ةشنشد يسيردالا ديسلا ةوعدو « انيض ةسامسو ًارهاظ ةسد

 دوصقم ضومغ ءاعنص ماما باتك يف : يناثلا . المص ةيموق ةيساسو
 صيصخت وة روربم ةحارص نازيج ماما باتك يفو ؛ دفت امو تايممومحو

 . ماهبا هيف سيل

 ل كل



 3 "هيب لسنلا "انتقل

 ىسيردالا ديلا

 ةدهاعملا

 زيلكتالا ةسايس -لدابتملا يوسلا عفنلا - يوقلاو فيعضلا نيب ةلصلا
 ؛ تارهاشم ال « ةديدجلا ةسايسلا - لاملاو حالسلا - برحلا دعب
 - ةيداصتقالا تازايتمالا باهرا الو « سسجت الو « سئاسد الو
 ديسلا ةحح س زيلكتالاب صتخت فالخ ةطقن - ةدهاعلا يف ثحبلا

 ضعب حرشو ةدهامملا صن - نيسح كلملا ةمدخ يف تبغر - يتجحو
 .اهدوتب

 يف رصاتسيو ينغلا يلاوي نما القتسم ناك ناو فيعضلا عبط نم

 وه هتلدبو هناكم ْق فيعضلا ترا ةوقلا رهاظم نمو . يوقلا هررمأ

 ةمكحللا اهفو ةوقلاف . !ابتئيبو اهناكم ريغ يف اهنم ىوقا ابلاغ
 عافتنالا ماد امو . هب مفتنتو اه, ىرقيف فيعضلا اذه لثع نيعتست

 نيقبرفلا يف ناكاذا الا كلذك نوكتي ال وهو « ًايواستم ًالدابتم
 نزاوتلا لتخا اذا اما . ىعيسط رما اههنيب ءالولاف « نادحولا نم ءيش

 تناك ةيينحا « ةدسافلا ةدايسلا كانبف نازيملا ةفك تلامو ةعفنملا ىف

 ءاليتسالا كانه . فيعضلا نم ما تناك يوقلا نم « ةينطو م

 مدختسي نادحولا ليلقلا يرقلاف . داد.ةسالاو مظلاو باصتغالاو

 .هديعتسي وأ هعلتيمف هملا همضي « طقف ةصا_لا هتعفنل فيعضلا

 بسكيف قفاثيو يوقلا عداخم © نادجولا فيعضلا ©« فيعضلاو
 عفني الو ركذي ًاعفن هسفن عفني الف « اهمادختسا ءيسي يتلا ةوقلا ضعب
 ةسامسلا يف ابلئامت ام ىلع قبطنت ةاملا يف قئاقح هذه . سائلا نم ادحا
 ظ . كلملا يفو

 امهوا « نييرهوج هتاسح يف نيرما كردي يسيردالا ديسلا ناك
 (؟*) ١ برمعلا كورلم

0 



 برمعلا كولم

 مه ءايوقا نيب فيعض يسيردالا كلم نا امهناثو « هتاذ يف يوه هنا
 ًايوق فرع اذا « ميكحلا حومطلا وهو « هلا نذا يهدب . هؤادعا
 يرقلا ءاج . ناك كلذك و . ءادعالا ىلع هرصنتساو هالاو ءالولا مورب
 نع دعبأ برحلا مايا يف ءرملاو - اناطيرب مث ايلاطيا  كارتالا ودع
 . هب مفتناو ي يردألا عفتف « ملسلا مايا يف هنم عادخلاو ةلتاغا
 ياوس عفت اهتدامنا ىفو 2« نادجوو ةيكح اهمق تصر رق

 لد ا

 ةفيلح تسما . لامهالا تءاسو لاحلا تيلقناف برحلا دعب اما
 تاماقم ىلا هدق ذوفن ريغ برعلا دالب ىف 5 ار ها اه دصق الو دكمسلا

 نود « نوكردملا لقو هب نونبكتتملا رثك لوبجم ضرغل « ةدايسلا
 يف اهل ناك هنا كلذ ىلع دز . برحلا ءانثا هلذبت تناك امم ًائيش لذيت نا
 . نييسايس ءادعا ريغ ترأآلا ال سيلو « فورعم يقيقح ودع برحلا
 هودع ضوافتو انلع ريمالا اذه يىلاوت ضومغلا ةسايس ىلع ترمتساف
 . الاجر لامعا تءاسو « اهلاح ءاس ىتح ًارس

 « برعلا مهؤاقدصاو نو.ناطيربلا 4 ناقيرفلا دوعي نأ يدوبو
 ةدئافلا نوكت ةيثالولاو ةيسايسلا قئالعلا يف لداع يعيبط ءيف ىلا
 ةبرعلا ةسايسلاب الا نوكي ال كلذ ناالا . ةيواستم ةلدامم هيف
 ىلع لابقالاو ةهازنلاو قدصلابو « زيلكتالا لبق نم ةحيرصلا ةمهوقلا

 يف مدقت ايناطيرب تناك . برعلا لبق نم يبوروالا ندمتلا نم نسحلا
 ىلع اهتطاسوب رطيستف لاومالا عفدتو ةريخذدلاو حالسلا يغاملا
 نم لامحالا هحوب تمسك اهو «ةيتقو ةيلحم ةعفنم تعفتناف « لاجرلا
 .ةمولظم ريغ تيسك ام يف اهنا يرحمعلو . راقتحالاو تقملا ريغ برعلا
 ال يهو « رئاشعلا ابحالسب تكلهاو ءارمالا افاوما تدسفا دقف
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 يسيردالا ديلا

 كلت ىلع ةيدرعلا دالبلا يف امّتدانس تدشتو اهذوفن يف ىعست لازت

 ٠ لاوحالا نم ءاسو ريغت ام لك دعب نوكي ال اذهو ٠ ةعدقلا ةقيرطلا

 ناك موي ىتح ماتلا ناعذالا اهلثمل نعذي م هسفن يسيردالا ديسلاف

 ام يف مهدرب ناك ام ًاريثكو ٠ اهحالسب رئاشملا حلسيو احلام ضيقي
 تصتقر انا © ىلثم دحا زيلكنالا طبرب مل » نيبئاخ نوحرتقي
 ليكو روضح يف ًارارم تاماكلا هذه ددرب هتعمس .٠ « زيلكتالا

 الف همز نم ناكامبمو ٠ نيدلا لضف دمحم يقيدص يسايسلا ايناطيرب

 م يبنجالا رطيستلا ىبأي أاميمص ارح اب رع ناك ديسلا نا ركني دحا

 يف رفكلاو ررضلا ىري ال هنا الا « رابكلا برعلا كولم نم هريغ هابأب

 ىسسع اذاهف ٠ هانف رمف برحلا ءانثا عافتنالا اما هب عفتني يبنجا ةالاوم

 ؟ ملسلا مايا يف نوككي نا
 اهنكلو ٠ ايناطيربو برعلا ءارمأ نيب ةيدولا قئالعلا ماود اذبح

 أركا الو لدابتم ءالو ال . ةيدقلا ةقيرطلا ىلع تلق ام مودن ال

 ةيكحلا نا ٠ باهرالاو سئاسدلاو « سسحتلاو بذيذتلا عم يةءقح

 نع ةدرجم ةديدجح ةطخ ىف نيقيرفلل ريا لك ريخلاو ةمكحلا لك

 ةسايسلا نم دب ال ناك اذاو . اهتحت لئاط ال يتلا ةدايسلا بحو ةساسلا

 ) معن ماو الو لاا نع ةديعملا ةحارصلا كلت اهسف اذدرحف نيح ىلا

 . عادخلاو لتطلا نعو « أعم

 ماعلاو تايداصتقالاو ةراحتلا ريغ نامزلا اذه يف ىرا ال يا

 ٠ مئادلا لدابتملا عفنلا هيفو ممالا نيب ديك الا ءالولا ىلا ةئوق اليس

 تايفثتسملا ءانبب يل نذأتو 2« تازاتمالا ؟حنمو ©« عم رحاتن اننا
 رحبلا نم دنحلا قيرط كلذ قوف ؟ل نمؤنو « ةماعلا دهاعملاو آلثم

 تادعاسملاب كلذ لباقم يف انردمتف ؛ اهيلع ظفاحنو ميلخلا نمو رمحالا

 ؟* هم



 كس -_

 برعلا كولم

 ءامحاو اهريمعتو دالبلا ةيقرت اهنأّش نم يتلا ةيلاملاو ةيسايسلاو ةيفاقثلا

 كمتعملاو يمايسلا ليكرولا نم انوفعتو ؛ اهمف ةورثلاو» قزرلا دراوم

 دراوم وفصتو اننيب قئالعلا مقتستف < مهب لصانقلا نولدبتست بودنملاو

 . 23 ىادولاو ةقثلا

 ناك دقو ؛ ماودلا ىلع ةباتك هب ريشاو اهافس هب ترشا ام اذه

 ةدهاعملا يف ةمل تاذ ثحبن نحنو انلصو اماف يبأر نم يسيردالا ديسلا
 ةسنحا ةلودب يبرعلا ريمالا ةقالع ددحت دنب ىلا نيسح كلملا نيبو هم
 .اهرك ذ بحي لب « ةدهامملا ْف ايناطيرب ركاذ نم سأب الو : لاق

 اهاوس ىلع ايناطيرب ليضفت يف كتدايس يأر نم تنك ناو : تلقف
 نيبو مككنيب ةدهاعملا يف اممسا ركذ نسحتسا الف ةمبوروالا لودلا نم

 لب « هتفلاخ ىلا يلاعد ام يف بيسلا متكا لو . نيسح كلملا ةلالج

 نع ًاعافد ؛« اهلك تاسلملا ًارضاح ئدلا لضف ناكو « يبأرب تحرص

 ميفلاحتو برعلا كولم فل 13 وهو « اهيف ربك الا دصقلاو ةيبرعلا ةيضقلا

 ناكو « ايناطيرب ىلع ذئموي ًايقان نيسح كلملا ناك دقف . اهليبس يف
 «يسيردالا نيبو امهنيب ةدهاعم دقعيغبا اناو «اهيلع ًابرح ىبحي مامالا
 يف لجسيو ايناطيربب هسفن ديقي ةثالثلا دحأو كلذ ىلا ليبسلا فيكف
 . ةيبوروالا لودلا نم اهاوس ىلع اهايا هليضفت ةدهاعملا دونب نم دنب

 : ارصم تلقف

 يفاو . ةدها_ءملا يف اهركذن ال نا ايناطيربلو يالوم اب كك ريخ

 ايناطيرب كلم نيب ١9510 ةئس راينا ٠١ يف تدقع يلا ةدح ةدهاعم يف )١(

 هذهب لمعت تأدب ةيناطيربلا ةموكمحلا نا ىلع مطاس ناهرب زاجحلاو دجن كلمر

 موك



 ىسيردالا ديسلا

 ريمأ نيبو مكب ةدهامم يف ًاصوصخ انه اهركذ بجود ام ىرا ال

 . رخآ يبرع

 ةسمدخ هتمدخ ىف تيغر يذلا نيسح كلملاب ركفأ تنك

 هليفت ةمدخ « هاياو تادهاعملاب مبطبرتو هنم برعلا ءارمأ برقت

 ريشت ةبغرلا هذه تناكو . فينجو ندنل ىلا دوفولا هلاسرا نم رثك ١

 5 ًاوبغم يسيردالا الو ىبح مام امالا نكي مو . لوقاو لعفا اع

 هدسفي نأ تفخف . اهلك ةشادلاو ةيسايسلا ضارغالا نع درج لمح

 ماهالا ركنيو اهم ةدهاعملا عفو نا كلملا صضفريف 3 انناطيرب رك د

 كلذل .٠ يسيردالا نادو هليد حلصلا ليبس ِق كلملا يءاسم كلذك

 ًاداقتعا ال هني رظن نع دنسأا عفادو . نيقدو ةحب يقي رظن نع تعفاذ

 انحرخ اماف .زيلكنالا ةقادص ىلع ةظفاحملاب ةيغر لب « نظا ام ىلع طقف
 ملام ديسلا نم تلن دق : لاقو نيدلا لضف ينأنه ةلمللا كلت سلجملا نم

 1 كليق لوا هلثد

 . ابيلا ريشت ةءاك الو ايناطيربل رك ذ اهبف سيلو ةدهاعملا تءاج

 ال ايناطيرب نا ىلع لذ ام . ام نيضار كلذ عم نويناطيوبلا ناكو

 ءارما ناد كلذك ةيعافد - ةيداصتقا ةيدو تثادهاعم دقع ىف ضراعت

 ةهازن هيف ًايعس ليمساا اذه يف ىعسي نم ىلا ءارمالا قفثو اذا برعلا
 . فاصنالاو لادتعالا نم ءيش مث ( ةقد ةينطوو

 ةدهامملا نع اهداوم ُق فل ام ةدهاعملا هذه نم تسثا يفا اهو

 : نيتدهامملا ف دا و ديبمتلا

 لقت ال ةيمالسا دالب اهانداو اه اصقا 4 رعلا دالملا : لروالا ةداملا

 ةعماطا ثدح ند صعب نع اهضعب كاكفناو ةئزحتلاو ةقرفتلا

 1 ها/



 برعلا كولم

 مدع نم دارملا سلو ٠ ناسللا داناو ةيزطولاو ةيموقلاو ةيزيدلا

 اهئارما ليوحتو ةدوجوملا اهتاراما لاكشا ريمغت ةقرفتلا اهوبف

 اهلامحاو انوؤش ةرادا نولوتي.نيذلا نيمولعملا نيروهشملا اهماكحو

 ا" ةسموقلا ةمكلا عاتجا يولطملا امئاو . ايتلخاد ةسايسو

 نم دالبلا لاوحا هب حلصتو هللا هاضرب هجرو ىلع ةسايسلا دمحوتو

 فرعمس ام ىلع ("' ةييرعلا دالبلا لالقتساب لي يبنجا لخدت ريغ

 . ةمتآلا داوملا نم

 ةمامالاب يسيردالا مامالا ددسلل كللملا ةلالج فرتعد : ةءناكلا ةداملا

 , "9 كلملاب كلملا ةلالخل مامالا ةدايس فرتعيو

 زاحملا 2 هترادا تحن ام ةسأمسل كاملا هلالح صتخ ٠ ةُملاملا ةداملا

 ةراداب يسيردالا مامالا ةدامس صتخلو . ةمسراخو ةيلخاد هريغو

 ةدهاعم دقعي نا امهدحال سلو . ةيجحراخاو ةلخادلا هدالب

 ايش ريغد نا الو ؛ دالبلا نم يناثلا ةراداب قىاعش ام ف ةسسنجلا

 اهتءلخاد ةر اداب لح دي نا الو « ايترادا بحاص فرط نم ادراج

 اذاو . امهنيب قافتالاو ةرواشملا دعب الا ؟' ةماع الو ةصاخ ال

 ةءاكلا عامتجا بولطملا امناو : وهو هتهدق يذلا صنلاب دمج ديسلا لبق )١(
 ىبحن مامالا ةدهامسم ف ةدالا هذه حرش مجار 0 ةيموقلا

 ىوحت مامالا ةدهامم يف حرذلا محار ) (

 يفت ةثلاثلا ةداملا نال ةدامللا هذه 8 نبدا لضف روتكدلا ضرتعا دق ناك ( <

 هذه ةدهاملا نم نيتحست عم هنم ينءاح مم ه«ضارتعا ديلا لمقف يولطملا ضرغلاب

 ةداصم تودب اههأددأ ناتلطسن تردص . ةرمازلا ةيحتلا م كف ادها كمد :ةلاسرلا

 كلذل ةرظن انتال ةحرابلا مكملا بانج ضرتءا امسح كلملاو ةءامالب فارتعالا
 . متدرا نيتعسنلا ةيا ف رايخلا مكلف ةداملا كلت ىرخالا يو 8 ًاحيحص ىذعم لق دمد

 ا تلا

 ةيعرشلا ةلمجلا ةفاضاب اههتمئقاف دحلا اذه دنع فوقولاب نامامالا رصا دق ناك (؛)



 ... .صغل#ةةا

 يسير دالا ددسلا
 دال قلعتي ام يف ةيمنجا ةلراقم دنع وا كلذ نم "ايش امهدحا لعف

 اههدمال سلو ٠ هيلع دمعي الو هلعف ام ريثعي الق اد رفنم رخآلا

 ام ىف رخآلا فرطلا نم قافتالا اذه عييداتل ةقياس ةلواقم ضقن
 اذا 17 يناثلا دالب ىف ريتعت الو « هدالبو اهدقاع ةيصاخم قلمي

 نيب دودملا لصف ةداملا هذه ىلع مزابو ٠ كلد ىلع قافتالا ' م

 ملا يتلا ةبهلا قيرف لك حلصي ىتح لدتعملا هجولا ىلع نيقيرفلا
 تناك ولو ''' نيفرطال ةجحامللا تقو ةمزاللا تادعملا اهب دعبو

 ”اييرقت ةنس لبق نآلا ترج ام لثم قافولاب تاركاذملا ترج

 نم اهيلع بترتي امو ةلدتعملا دودحلا زايتجا نم عملا نكمتل
 الو نيراوجلا نيب لئاح ال ناك ثيح ٠ هالعا ةحورسملا دئاوفلا

 لوصح يفكنف دودحلل هيسنلاب نالا امأ .٠ امهنيب رخآ عزاشم

 ءاوأ ةلثسم ىف ضا رتعالا مدعب نيسح كلملا ةلالح نم تباث مازتلا

 هلاضرا وأ '' ةيلكللاب هنم رخالا عزانملا عافترا ضرف ىلع ريسع

 اذهو ٠ راوطا يف نيسح كلا! ةلالج نيبو انئمب لوحي ال ءرجب
 9 زعلا ديع ناطلسلا نس 8 هم حالصالا يب هيدا مم وقل نا يهققي

 مومو ةحفص حرش مبأت

 الو هلعف ام ريمي الق» يا ةلمجلا رخآ ىلا « اهبنيي قافتالاو ةرواشملا دعب » ىا اهدعب

 . ةمب رعلا ةدحولا ىلا ليمسلا دبع ام يف مهديبقت املم ضرغلاو 6 هيلع كيمتعي

 اهفاضأ « ةداملا رخك ىلا « ةرحاذملا ترح تناك ولو » نم يا للي اه )١(

 ةيحرشةلمح اهنال كلملا ةلالح ىلا يصوصخ باتك يف نّمضت نا تيأتراف . دمه دسلا

 كلذ يفو , ةدالا هذه نم اءزج نوكت نا رمأو يبأد نسدحتس ماف 0 ةيساسا الل

 . للا «همعر هلهاستو ديسلا ةمن ةمالس ىلع رخآ ليلد

 تناك يقلا اهعا ةيدم ل وهو د ناطاس دوك نا عزانملا كبس داري ) (

 . يضاملا يف ريسع ءاول ةدعاق

 اا



 برعلا كوام

 . ةثالثلا فارطالا نيب ةلدتعم دودح زيت لجال )١! دوعس نبا

 .نيفرطلا دحا لع ءادتعالا دارأ نم ةعفا دم ىلع قافثالا : ةعبارلا ةداملا

 ةثداحلا كلت يف ثحبي انم لكتلاو . مسملا ىلع ململا ىتح اذهو
 جراخلا ىلا مج دا ام ناك ءاوس حالصالا نم نكمأ اع اهمف يعسلاو

 لاو ءادتعالا درجب الإ نكي ل اذاف ٠ لخادلا يف ضراعملا وأ
 ام ردقب دادمالا مزايو ٠ هيحاصأ ةرصاخنملا نيقب رفلا نم لك مزايف

 بلاط ىلعو ةمي رح تاأدعم وأ حالم وأ لاجر وأ لام نم نكمأ

. 
 ِر يدع

 . " نيبولطلا مزاولب موقي نا ددملا

 عرشلا مكتح ىلا دري نيقيرفلا اياعر نيب رجاشت عقو اذا : ةسماخلا ةداملا
 ىفارتلا بسح اههادحا نم ضاق وا نيتها نم نايضاق بصنمق

 ْ / ةداملا لصفل

 لخدت يأ نم نيرطقلا ظفحي يذلا لمعلا يف قافتالا : ةسداسلا ةداملا
 نم لك مزاي تادهاعملاو دوقعلاك ةءبم ةلْئسم تثدح اذاف . يبنجأ
 عوضوملا يف سابتلالا نمي تح رخالا فرطلا يأر ذأ نيفرطلا
 زع هلوقو ٠ مهنيب ىروش مهرهأو : ىلاعت هلوقي لمعلا نوكيو

 . رمالا يف مهرواش.: لجو

 رداصلا ر وهأ لمهست عم نيف رطلانم ةيراحتلا عفانملا لدايت :ةعباسلا ةداملا

 هكنمد ناك ا فيرشلا اذه هيف لاف دق تاك يسيردالا ديسلا نا كش الو ) ١

 1 ءالولاو ةقحلا نمد دوغ ناطلس نيبو

 ةدهاعم ند ةسداسلا ةداملا يا موج ةدام صقن ةيعافدلا ةدالأ هله يف 0

 8 ضعي نع مصعب ةريزجلا نم يبرغلا رطشلا ماكح كيا فك أمم دصقلاو ىبك مامالا

 ل

 حدي 7 ١ دهس. ..-



 ىسيردالا ديسلا

 . اهنانئمطا ىلع ةظفذاوملاو دراولاو

 ةداملا لثم يه ةاكزلا لام نم ريفوت قودنصب صتخت يتلا : ةنماثلا ةداملا

 نييعتب صتخت ىلا ةمساّتلا ةداملاو يب مامالا ةدهاعمم ىف ةرشاعلا

 يا ةرشاعلا ةداملاو ةنماثلا ةداملا لثم ىه نيقيرفلا ليق ند نتايودنم

 . مامالا ةدهاوم ف كلذك ةريخالا ةداملا لثم يه ةريخالا
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 برعلا كولم

 تاداسو داوح

 ةمرحمنلا ةيراجلا  ةصاعلا رامخا - سيردا نبا ةصاع يف سلبا بئان

 خارف وبا  ةمحرلا ةناير هيلق يف تقبن يذلا يضاقلاو لداملا ديسلاو

 نيبباهولا نيب ةثقاناا  دوعس نبا دفو - تاسطلا تايلقندلا

 ضفحلا ديسلا - « دحت ءانبا اي اهولعشت ال » - ظيقنش ءاملعو

 - ديسلاو يراوجلا نوقتعي كارتالا  ةداسلا دنع ةذاحشلا لصف

 - يمر

 نم ديس - دما رهاظم نم ربظم - ىروشلا رجش - ريست ةرايسلا
 - هع ذاتمالل ةيراح ائمزلي » - قيقرلا قوس - يديم  دجامالا

 قيرطلا انالض - دجامالا ريغ نم ديس - رظتنلا يراوجلا كوبنس

 رخا -نطقلا  ململا نداعم - فيلصلا - بارسلا  ةتجالا - ليللا يف
 أرقي يمرضحلا ديسلا - راودب بيصا قئاسلا - لهرلا يف انتاقرغ
 . نا تنب - ةيرقلا نم ةدحتلا - ةحتافلا

 نبدلا لضف صبنف . دمخ جاحلا : لوقي بالا يف بجحاحلا فقو

 نبا ةمصاع ىف وه ؟ دمج جالا وه نمو . ناويدلا ىلع آسلاج ىوتساو

 بيبطو « ما جحو رايخا ةديرجو شيورد . سلبا بئان سيردا
 وه . تثرونفلا لك سراعو « نونكملا ردلاب رجاتيو « نوبعلا بسطي

 « (حاح دسسلا دالب ىلا هتناوخا نم ئريثك لثم ءاح « شك اره نه

 عم دسؤلاو حورلا يذغملا لظ ف شع رف مامألا عمم لقتني اهيف يقلد

 ترصو ةدحاو ةرم هدحفاص .ةراحطا هديب ريكس رابح دو ياحلاو

 دب « ديلا كلتي بحعأ . مادقأ ةرشع دعبل نه مالسأاب يفتكا لي لعد

 «رحاس دي كلذ عم يهو ؛ توبن اهنم عبصا لك « توببملا بلاخت الو

 ةداوشم اسفشيف نيعلا ىلا يرشبلا مسا ءاضعا قدأ ىلا اهدع

 هللا ريغو اهريغبو ؛ نيكسلا ضيقي . مالالا نم  نيدلا لضف روتكدلا
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 هند بسعة

 يسيردالا دمسلا

 ْن ودعلا هتصع الو « تايلمعلا نم ةيلمع يف ةرم لشف امو . نيعتس ال

 . تاقدحلاو

 الو هلبقتسي ناك يذلا نيدلا لضف مارك ال ىللمؤي ال كلذ نك

 ساجف «هئيبح نم ببصتب ف رعلاو ثبلي لخد . رابنلا ىف هريغ لبقتس

 شا مساب أدبو « انماما ةداجسلا ىلع هسفن ىوط <« ضرالا ىلع
 لكي الماك مويلا داعو مايا ذئم ايبص ىلا رثاومأ » لا راس -

 دقو . هللا نذاي ايفاعتم ًاملاس هيف يضاقلا ةرضحو .٠ هلل دملاو هلازحا
 انالوم ىلا هوكشت تءاح هيراوح نم ةيراحو .... دسسلا نيد قفو
 عيب ىلع ديسأا لوعف ٠ الماك (سموي شعت ملف ةنبا ةيراجلا هذه تدلو
 دقو ؛« امال اهيناج ف قحلاو عرشلاب ةمصتعم تحجتحاف ةيراجلا

 ىه : لوقي ديسلا نكلو ٠ ةيعرش ةحوز تحبصا « أدلو هل تدلو
 نأ تقحتسا امل ةمح ةئبا تدلو امنا ول ٠ ةيناج ةيراج « سمن ةيراج
 قختست ةيئاج ٠ تاومالاب ينئيحت يهو فيكتف ةجوزلا ماقم ىلا اهعفرا
 دقو « يفاقلا لاقف ٠ طقف اهعيباو اهمحرا ينكلو ٠ حبذلا عببلا قوف

 لدعلا قلب تسبلا لها نم تناو كلذع : ةمحرلا ةناحر هملق 58 تمن

 تمسن 1 لاق ٠ مسو هملع هللا ىلص لاق دقف ٠ نانحلا قلبو

 نانطاو ىوقتلا تلخدف ديسلا عنقا يضاقلا نكلو ٠ ثيدحلا روتقد ا

 : جالا لاقف .٠ هبلق يف محلا ران كئاق نيدلا لضف هعطاقف ٠ هبلق ىلا
 اذاف ىرخا ةرم يىقرذب كف رشأس : اه لاق ٠ روتقد اب اهمحر هنكلو

 يلف 1 كتنباب كتعبتا الاو ٠ ني ديرت ام كل ناك ىح رك ذ دلوب ينتج

 نازيجو ٠ هيجي ىلع شا يركشاو « هلجرو ؛ هتك دو : يضاقلا دي

 هوعرتاوم» لا يف الاس هتدوع ىلع هللا ركشت

 م هتسح نم قرعلا هصيمق فرط ميسم و هسأر لم جاما عفر
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 برعلا كولم

 دم وةيقيك ر ىلع هردصو ةيبعك ىلع هيتملا تايط ثالث ةسفن يوط

 ةاتف ىلع مامالا انالوم مع لخديس الئاق سمهو نيدلا لضف رن هقنع

 ءهربص نذأتسيسما حارو ءادوس ةخرف ءارّش يغيب شارف وبا ٠ىرخا

 همع ىلا مامالا لاقف ٠ ثيغتستو يبت مامالا ىلا ةنيكسملا تحارو

 كتنيا ”تذخا .٠ اهيلع كباتك تبتك اذا:الا اهب كل معمسا ال : بئاشلا

 خارف وبا ليقف ٠ يسفنل هلحأ ال ام كل ”لحا فيكتف ةنسلاو باتكلاب

 اهتيأر ام او ال .. ةيلقندلا ةخرفلا ىلع ةليللا هذه لخدمسو كلذي

 هءادوس ةرد ٠ رحملا ءارو نم ءاح ام لما امنا نولوقي مهتععج ينكلو

 للا هافاع .... ديسلاو:لاق مث تارفزلا دّئعصو هسأر جاحلا عفدو

 نع تايلقثدلا هللا دعبا . .. دلوب هيراوج ىدحا هتءاج ٠ هيلع بححو

 ٠ سيردا فنك يف « ءالبلا سأر « ءادوس ةخرف ٠ انتداس تيب

 ٠ خارفلا دوس نوحيذب الو مهسفنا نوحدي روثفد اي ةسرادالا

 هصيخقب معسمو جاما برشف ةوبقلاب هل رمأو روتكدلا كحض
 : ثيدحلا فنأتساو هبحبوو هنممج نم قرعلا

 مهمه دحاأو لك انالوهم ىطعا ٠ دوعس نبا دفو ًادغ عج ريس

 اوشقانتف فيرشلا ساحملا يف ةحرابلا ةلمل اوناك دقو ٠ ةوسك و اسك

 ءالؤهنم ةطقانشلا ىلع للاو تفخ٠.ءاءأوالاو دمحوتلايف طيقنش ءاماعو

 ةح وز ىلع ىرتفا هنال اهبا يف هنبا ميذ يذلا لجرلا رك ذت ٠ نييباهولا

 ٠ مامالا نم رماب نحسو اهرف هيلع ضيقف « اص ىلا ايراه فو هبا

 نونسحت ال متنا ٠ انيلا يفاطا اولسرا: هيف لوقي اهيا لماع نم باك ءاج

 تاضيوعتو تاليجأتو مام مدنع . عفنت ال مكعئارش ٠ صاصقلا

 ءالؤه دحا لاق سماو . فيسلا اندنع انيلع هوليحأ ٠ تاوشرو

 مهتحح وهو ٠ فيسلا الا كرشلا نم مالسالا ربطي ال : نييباهولا
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 ةراحطاو راحشالاب ثيغتسيو روبقلا 5 ماظعلا ىلا يلصي نم ٠ ةدمحولا

 : هلوقب انئاماع دحا هلع درف . لتقي رفاكلاو « للاب رفكتي « هللاب ك رشي

 : يباهولا لاقف . نوك رشم كلذك متنا « يسنلاب نوثيغتست ناو

 ركذلا : انملاع لاقف . ًادبا هب ثيغتسن الو ًالالجا ىبنلا ركذن

 ءادنلا يفو « ءادنلا انض وه ءادتفالاو « ءادتقالا نانمضتب لالحالاو

 رفكلا نم دا ماهبالا رفك و ماما اذه : يباهولا لاقف . ةثاغتسالا

 اهولعشتال: لاقف انالوم كاذ ذا لخدف نيتعاس ةشقانم لا تماد .ميرصلا

 نوك رشم زيلكنالاو لاق مث . نسحا يه يتلاب مهداجو . دجن ءانبا اب

 رخآلا مويلابو هللاب نمآ نم ... فيدخلا نيدلا ىلا يدهن نا انيلع سيل

 . زياكنالا ءاقدصا نمنو ( ةيالا ) مهلر دنع مهرجا مهلف طاص لمعو

 نم يده هللا نا كلذك دن يف متناو « انل نيصلخم اومادام مه صلخن

 ىلا دمع دقو ةبينه دم جاحلا فقو . مامالا انالوم هلاق ام اذه . ءاشي

 نيدلا لضف نم اند مث هنيبج ىلع ًايناثو ًالوا اهترمأف هصيمق فرط

 ايلاةبجوب لام مث . نيموي دعب يديم ىلا لصي راوح كويئس : اسماه

 . كيلع مسي يمرضحلا ديسلا : لاقو

 م تبثي دمحم مسالا نااهو . ةرخابلا ف انقيفر تيسن دق تنك

 هل رماف اهيف هحدمب مامالا سلب يف ةدمصق ديسلا أرق  نيدلا لضف هلاق

 ٠ ةدب دحلا ىلا «رتوم »لا يف عم دئاع وهو « ةريل ةئع ان ال وم

 يناعد مث . هللاب ًاذيعتسم ناويدلا نع ريخلا اذهل ئدلا لضف بثو

 يف تيأرف نيحلا كاذ يف دهاش ام دهاشأل كابشلا ماما فقاو وهو

 | وؤاج هتيرق ءانبا ضعب هلوحو - ركيأ ديسلا - ركبأ مداخلا قاورلا

 ساب ال صلخم مداخ هنكلو . ديس اذه هيدي نوليقيو هيلع نوماسي

 ينازلاو صللاو دادوشلا ةداسلا ف نكلو 1 هدد ءانبا هدب لْسق اذا
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 7 ةغوا رمنا . مهباكدو مهديأ نوليقي سانلاو . قيقرلاب .رجاتملاو لتاقلاو

 ديسلا لزني . ترك ذ نم لك نم اهيفو تاداس اهلك « ةداسلا ةنيدم
 مو بودحو رضخ نم هيلا جاتحي م اهألمسف ةلسلا الماح قوسلا ىلأ

 اا الو ءال: لوقت دحا الو . ًادحاو“ اًسشرغ عفدي نا نود « ىولحو

 جر لاوس وناضمرو بجر ريشأ يفو .تاداسلا نعهقزر عنب نا أرحب

 : باتكلا ف ءاح . ةداسلا دنع ةذاحشلا لصف اذه * نودحشتلم ةداسلا
25 
 اس تاحامقو تاداع و مهبل مداني ن اه 4 نيبر ةالأ ١ كنريشع رذنأو 03

 . ديعلاىلا دسلا رظن اهملا رظند «اهرقتح اهنيأو .٠ سائلا ةماع نم امال و

 مداخلا ةحوزف . ةهرح ةأرماب جوزتم مداخو ةبراح هدنع كمس :رخآ لكم

 . ةيعرش ”1جوزو اما تراص ولو اممرتحت الو ديسلا ةيراج رقت

 همداخ ىلا ةيرالا عيبي ديسلا نا لاحلا هذه لثم يف ثدحي ام ًاريثك و
 ل محيا ريغ هربطي ال داسف . اه جوزتيف هتحوز قالط ىلع ههركيو

 مهوطعيو دسعلاو يداو ا لداووقكعل اوناك مهنا كارتالا لضف نم

 همه نوريسعت داللا ْق كرتلا ناك م ةداس || ناكو ٠ قدعلا تان

 تثتوهر+ ظل تادا 75 نا نظن الو ا. .اه ةمسق الق ناللا اما 0 تاداهشبلا

 ةرده انقفاريسو< اقمفر هائف رع مونم دحاو أنه ٠ نميلا تاداس نم ىقدا

 . قلقلا برب ذوعا ىرخا
 نما ديس 0 يديممىلا انقيس ديلا 5 5 رشح نا 3 دعب انماع يك 3

 انيك ر . ةيلبلا ضعب انع عفد يذلا لل دماو : ندلا لضف لاقف . كانه
 تاداسنم كيس وهو ؛ مامالا داود نم قىدنح انرحصت ”اهحامص ةرامسلا

 )١( ةديدحلا نم ًاقرش اليم نيرشع ةفاسم ىلع ةغوارم .
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 ىسد رذالا ديسلا

 قيلح « نيديلاو مفلاو فذالا قيقد « ًارمع نيتسلا زهاني ىلعالا نميلا

 مس نا دعب سلج . احلا فيطل « ةعلطلا يهب « ةيحالا ضيبا ؛ براشلا
 ىلع يه ىتلا يديم يغبن انرسف هيدب نيب هتيهدنيو « قئاسلا بنج ىلا

 هبف ( رون د انحر يذلا لبسلا ناكو . نازيح نم اليم نيّتس ةريسم

 ىعدت ةيرق برق ةموكحلل يه ةحالمب انررم 1 برذ هلك برح دالبك

 ريغ تاخيسلا نم رظنلا ميري ام اللوح ضرالا ف نكي و . هياضم

 اهنأك ءىطاشلا بناج ىلا ًالابما دَتَم هفوفص تناك يذلا ىروشلا رحش

 ضيباف رجشلا اذه دوع اما . لهسلاو رحبلا نيب مئاق رضخا رادج
 هيبشلا قرولا امأو . اسطح برعلا هعيجي ماظعلاب هيبش هنم رسكتملاو

 « ةدراش « ةيداع اهنم ًابارسا ىرتانك .٠ نال زغلا هاعريف راغلا قروب

 اهاوس ضرالا كلت يف كر ام لك نم ةرفان

 تخت يرحت ردبلا هأبم نا . بيرغ دملا رهاظم نم ربظم ةماهت يفو

 لايماةسمخ ةفاسم ىلا برسنتف «ةيلمر ةبرتلا يف قوقش لالخ « ضرالا
 يف فت « ةملام تاريحي لبسلا يف ًاروف ربظتو « نك امالا ضعب يف

 ابيف ةراسلا تقلع اذا ةحزا ةلح 9 تاخبس ودبتف اههابم فيصلا
 ممم أاهارح لاما ريغ ىلع لاحت |

 هبجوب رادأف ًالاؤس هتلأس . هيدأتو 8 ديسلا توكتسل تمحع

 ثراوملا نم « دشاح برع هنا ةحيصف ةغلو فيطل توصي باجاو

 هنكلو يديز وه ؛“ معت ١ م طوح ةقلطاك يه دشاح لامح نآأو « مويف

 باحا نأ دعب . يسيردالا يا 6 مامالا ةمدخ ف م نيئس رشع لام

 هيف ثالث نساحم لجرلا نم يبحعا . تكسو هبحو لامأ ىلا وس

 يديز ديس وهو ٠ هبدأ نسحو «هقطنم نسح و« هتعلط نسح رهاظ

 لوقي 3 هلمانآا فا رطا يتح فيرش « دحامالا نم كيس ره لب
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 برعلا كولم

 ةداسلايف نا« لججا .ًالالض ممعتلا يف نا ىلع يلج ناهرب هيفو . زيلكتالا
 فيرشلاو « ًاعبط فيرشلا « لاجر ةثالث ايبلك شانلا تاقبط يف اك
 . هل فرش ال يذلاو « ةثارو

 نازيج نم ةرايسلا يف نيتعاس ةريسم ىلع يه يلا يديم ىلا انلصو
 فشكتسنو اهاوحا علطتسن آموي اهيف انقاف«سمشلا رح دتشي نالبق
 اماو 2 ةسمهرهملا شقلا تويب يف ميرحلاو يبف رارسالا اما . اهرارسا
 نوم دري ن.دلوملاو دوسلا نم مهرثكا سانا اهدم ربظي ام لواف لاوحالا

  .راذقالاو حئاورلا اهيف مهيدابت قاوسا يف

 ىتح هلثم دحت ال اهيف ًارهاب ًارثا «ةراجتلاو ةعانصلل «لاغُسالل نكتلو
 برحلا ءانثا يف نازيجك يه مويلا يديم نال كلذ . ةديدحلا يف
 يبرغلا رمحالا رحببلا ءىطاش ىلع ةدمحولا ةنيدملا تناك دقو ؛ ىمظعلا

 لامحف « نميلا ةبقع « ةبقعلا ىلا اهنم ريستف ةراحتلاو رخاوملل ةحوتفملا

 مالسلاب اهرثكاف يدم ةراحت اما . ةدح ىلا آل ئىش لووسلا يفو «© ريسع

 قدانبلاو ةريخذلا ىلا الثم ءاعنص ماما جاتحا اذا . بيربتلابو قيقرلابو
 دحنأ دارا اذاو . يدم قيرط نع لسرتل اهيلطي وأ يديم ْف اهرتشب

 ىلا اهبلجتسي كرفبا موسر اهيلع عفدي الف هتعاضيب بره نا زاجحلا راجت
 ءانسح ةيراح ءارس ةداسأا دحا دارا اذاو .٠ هده ىلإ أرب اهنمو 6 يدعم

 نهدو اولا اهسف دحبتأ كناو . هائمو هاطخ لضت الذ يدعم ىلا ء ىح

 تارفاسلا تاّينملاو « لاما اهريدت ةراجح نيب هنو رصعي يذلا مسمسلا
 يده ةرهسو ورغ الو . نال زغلا روفن ربوصتلا ةلآ نم ترفند يناوللا

 . حالملا ماهو )م جالس لاو قشر ا ُْف يا 2 عونمملا مرحلا ِف يه

 بيقر وه ةيصوصخلاو ةسممرلا هتفصيب نيدلا لضف روتك دلا نا
 اك ونس ناب يلب رغما ل جاحلا هريخأ )2 دلالا مودعو قءقرلاب نيرجانملا
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 يسيردالا ديسلا

 ثحبلا هلوصو دنع رسابف يديم ىلا بيرق لصي يراوملا نع

 هلأسف . اسم قيقرلا راحت نم « هئاقدصا د دحا ءاج . ءارقتسالاو

 . مكحاب ةفقاو ؛ لاقف ؟ قوسلا فيك

 . ذاتسالل ةيراج انمزلي

 . مويلا دجوي ال نكلو . نيعلاو سأرلا ىلع مكح اب كضرغ

 .ةدحاو الو للاو ال

 9 كياحصا دنع الو

 كم دحاو كويشس قدم لخدد ل 8 ةفقاو قوسلا هللاو ال 5

 8 نيروش

 نمثلاو . ةسلقند ىلع ولو شتف . انيدل زيزع داتسالا ضرغ

 . كيضر

 . نيعلاو
 ف بدر ىلا ءىموث هتيوحأ تلناكف رخآ ءاحو ٠ عجب مو مار

 . اتاي ركل اف ليك ولا ةمل نس هةسفل

 يبلاو ال. مولا قيقرلاب رجاتي دحأ الو 2 يدعم ْف يراوج ال هد

 . ةسسادوس ولو اذل تاه . ءاشثام عفدبو يركشد نم اهو

 لديوط 6م ةماقلا ليوط لحر ءاح م 3 عجرب و كلذك حارو

 ٠ ناويدلا

 مكتمدخ الإ يمل م هللاو . ميكح 5 كرس ام ًاييرق ىرتس

 (؟:) ١ برعلا كولم
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 ب رعلا 8 ولم

 ائفظن . يدبم يف مويلا ةدحاو ةيراج دحوب ال . ديسلا انالوم ةمدخو
 لوا . نيضار منك اذا هللاو م ال . انت وئعل مهلك داحتلاو . دلملا

 .كلذب مكنلعن وانالوم مساب ه زجل انلاجرو نش يديم لخدي كويئس
 ' ةرابق يف يف قيقرلا راحت ربك ١ نم لجرلا نا ذئدعب تماع دقو

 مالسلاو يداوجلا بيربتل همدختسي ةّمحالا و يديم نيب ريبك رصق
 ف 3 ةنامحا محلب هنا ىلع . هعداخ هنا نظيو مكحلا دصقم ماع لجرلاو
 ىلا هيف نم ملسو ةنسلا يف ةرم اك وينس زحح اذاف . هب لاتحي ام
 رصقلا ىلا نهذخأيو هلاجر دحا ةطاسوب ذُئدعب نيءرتشي ةموككملا

 يف ره دعب : لاقف هلوصو رظتنملا كوينسلا نع نيدلا لضف هلأس
 نئمطم نك « هيلع اننيع يتوبيج ىلا حرابلا رفاس هبحاص . لقالا
 . لابلا

 امداص ناك هنا ذئ دعب انفرع . هلاحر دوا ( هةيحاص 5 نوك دقو

 ربا اذه يف نا .يقوبيج ىلا رفاسي ل لجرلا نكللو .لاق ام ضعب ف
 . هنيح يف اهركذ ءيحجي ةثداح ةءادب

 ةرايسلا بكت رثل ةحاسلا ىلا ليللا فصتتم دعب ةيفاثلا ةعاسلا انلزن
 . انرظتني ىمرضلا دسلا قياسلا انقيقر كانه انيقلف

 مكحأو انلجرا دنع ةرايسلا يق هدمس ةعتما ركن أ مداخلا عضو
 ل بدلا لضف راشا 592 هيلا ان دنتسا دنسم هيش تءاج ةبيقح اننمب
 سلجاف ةيقطا هذه اوعقرأ : لاقو ىبأف قئاسلا بلو سا نأ ديسلا
 : كيم

 , هيلا اهدئسي ءيش ىلا جاتحي وهو هلؤت ذاتسالا دي : نيدلا لضف
 . انمادق سلجا لضفت

 قئاسلا بتح سل ال ىلثم دسلا

 "ا



 . يشع وأ سلجا : مث « لقوحي ديسلاو « ةحنافلا ولتب ئدلا لضف

 هتعتما دمسلا عف رف« ريسلاب قئاسلا نيدلا لضف رمأف 3 هسأر دمسلا زبف

 عم انا تلقف . ةحتافلا ولتي وهو قئاسلا بنج ىلا دعدو ةرايسلا ىلا
 . مقتسملا طارسلا اندها : نينثالا

 رهدسلان أ دا.« مملع هللا معنأ) نم دحا انمف نكمل هنا رهاظلاو

 . هآوس ادع بحم-لو ةعاسلا كلت ف هملا انلك اند ذحف س وحلا 62د "ديس

 هده بيلاودل ىرب هبق ثا الو )م برد هلك لهس ف رودن ةعاس انيقبو

 اندع مث نارودلا ْف اندعب . دالبلا ىف ةلفط لزت م ىلا ةكراسملا ةراسلا

 مث . ميقتسملا طارسلا اناده لحرب انيلع هللا نف « يديم نم انوثدف

 رصق اهيف ىتلا ةيرقلا ىهو ©« لبح ىلا لصن نا لبق ةثلاثو ةيناث انللف

 يذلا عطقتملا بيلاودلا رثا ىلا اماهلا وا ًاقافتا اندعو « قيقرلاب رجانلا
 . ليئضلا رمقلا دوذ ف ىفح و ودعم تراك

 ةلفاح ةديدلاك اهاتيفلاف « سمشلا قورش دنع ةسحللا ىلا انلصو

 يفرحبلا نم تارم تيرف اهنال « ةيئاطيربلاو ةيلاطيالا لبانقلا راثآب

 لازت ال ابنا الا .ىلوالا ىمظعلا برها يىفو ةمكرثلا ةيلاطيالا برحلا

 ةيثن ال يتلا اهقاوسا يفو « ةريبكلا اهتينبا يف نارمعلا نم ءيس ىلع

 يه . لاغشالا ةكرحو سانلاب الو « راذفالاو حئاورلاب يديمقاوسا

 الو اهئاجرا ضعب يف ةيداب ةمك رتلا ةسامكللا لاؤن الو رحبلا نم ةبيرق

 نمر لاسع ند لضافالا صعب انليقتسا ثيح هم وكما ةرئاد ىف اس

 يل ماركا نيسح كلملا ةلالج اهامحا ىتلا صقةرلاو ةمملولا ةلمل ًارضاح

 صقرن لا زن ال رجفلا ةعاس انك و : لاق امهو , اهفصي هسا ىلا بتكف
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 برعلا كولم

 تلصو يتلا ةلسالا كلت فصو يف تعمس ام لمجا اذه . رانلا لوح
 . نميلا ىلا اهرابخا

 الف < دئلوملاو يلاموصلاو ينادوسلا مهيقو © ةمحالا ناكس اهاو

 اهيفو . برا لبق اهناكس سمح وهو فاللا ةمخلا مولا مددع زواحتي

 تناك دقف . ةريثك تلق اك ةبرخاو « ةمدهتم ةعلقو ةروجهم ةنكل
 نال«ربلانم و رحبلا نم راثلاو صاصرلا فده ىمظعلا برخلا رغنأ يف

 « ةنيدملا جراخ نفدنخ اوناك يناطيرب طباض ةدايقب يسيردالا ر كاع

 مهيحتف . مهدي يف ؛« ًايونح اهنم ةعاس ةريسم ىلع قلح وبا تناكو

 ترا مع 1 . ةسرخلا : سك ارملا نم م كلذك ءاملاو ةنوؤملاو ةريخنلا

 ركاسع تلخدو ةنيدملا نم كرتلا جرخف يناطيربلا لوطسالا بلغت
 هخرأف ةندحلا ريخ دالملا كلت ىلا لصو ليلق دعبو . اهيلا يسيردالا
 يف ةرحلللا ىلا لصو ربغانا ياء :1١-١١-١١ : اذكه زيلكتالا

 نم ريشع يداحلا رهشلا نم يشع يدا مولا ن نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

 مامالا همس نبأ نع الان ذئموي ىفطصم دسلا ناك . 91١م ةنس

 طامضلا ضعي لزتف . يسيردالا شبا يف اييبط نيدلا لضف روتكدلاو

 ءاهتناب و رصنلاب ا ولفتحا . ديعسلا ريخلل اهرعم نودبعي رهلا ىلا نيمذ اطيربلا

 . بورخحلا|ا مف هاقسأاو هقنت 0 دالي يف برحلا

 ىطاشلا نم نوببرق نحنو انررف مويلا كلذ حايص ريسلا انفنأتسا
 نكت مل يتلا ةد وخلاب كاذكو « نيدامص ةيرق يهد ةينممتلاب
 طي _ةروضكربو انثوقالي اميمج اوجرخف . دالوالا ريغ لئتعاس
 قئاقد عضد انعم نب راس نالزغلاك نوشي مثو مهضعب لظو . ةرامسلا

 : قئاسلل لوقب هائمعم مث , هودعو هتامشث يف ”لظ ًادحاو الا اورقبقتف

 ةديدخلاىلا انقياسي لب انقفاري نا دارا نأك .لوهم ىلع يا « "لو ؟هلد

 نادت



 يسيردالا ديسلا

 .امات انفقو <« ةأحف انفقوف « دلولا ةبلط ضرالاو تاومسلا 'تعمس

 لظ يذلا ديسلا الا انلك انحرخف © لمرلا يف ةرايسلا بيلاود تقرغ

 نم عم اهانجرخا . مامالا ىلا اهانمفدف اندعاسي دلولا ءاحو « ًاسلاج

 .ديس اي ثلددمعاو :لوقي نيدلا لضفو انسلاجم ىلا اندعو لمرلا نم اهيف

 ١ . للدحلاو : راذتعا الو لجش الب باجاف
 دقو © بارسلا اذوه . بارسلا لبقتناو روتكد اي دسلا عد

 يتلا ةلاملا تاريحبلا كلت ىدحا ةلهو لوال هاننظف ًادمعب انل ىءارت

 خاوكاا تناكو . هيلا دما ربلا نم اناسا وا « رحبلا هانم اهيلا برست

 «هايملا يفلالظ - راجّسالا لظ اهلظ هيشيف با رسلا يف سكعنت ةيرقلا

 هسنم ءامسلا نولي هبشا ناكف بارسلا نول اما . لالظ الو هامه الو

 طسو يف ةحاو اهنأك سابع نبا ةيرق ىرن انك كلذل . رحبلا نولب

 ألم انوثد الو . ءايسلا هقوفو هنن « ءاضقلا يف قلعم ناتسي وا ةريحبلا

 ام طيحملا بارسلا يا هاملا تناكو « اهيف بير ال اشاوكا تدب

 . راصبالا نع ًاديور ًاديور باغ ىتح انمدقت اماك رغصيو رقبقتي

 عفدت انحرخف « لم رلا يف ةيئاث انقرغ سابع نبا انزتحا نأ دعب

 يف لزئيف لضفتي نا هان و>رف . حرزحزتي ال هن اكم ِق ديسلاو < رحنو

 ةفيرشلا هلجر تداك امو « أددرتم لعفف « ةيمصملا انيلع فختف لقالا

 2« للا مساي ةرايسلا ترحو بيلاودلا تكر# ىتح ضرالا أطت

 . ةيراج رمتستس اهنا نظر وهو اهءارو دمسلا ضكرف

 ةرماعب رملا لبق تناك دقو . اهحامب ةروهشملا فياصلا ىلا انلصو

 . اهضرا نم ململا جارختسال ًازايتما ةلودلا اهتحنم ةناطيرب ةكرشب

 ,علضليذلالفلاو رحبلا يف ربلا نم لاله فرط ىلعةمئاق ةليمح ةنرقل اهنا

 نحن و يل رطخ . نميلا لابج حفس يف ةي”ديزلا ىلا ًاقرش دتي لبح يا

 انضر
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 دق رطاخ «© ضرالا يف علضلا اذه « ليوطلا قيضلا ليلا اذه زاتحن
 دودحلا انه اه . حلصلا قيقحت نم نوديري ايف نيمامالاو نييناطيرإلا مع
 نرازيج ماماو ءاعند ماما نيب ؛ ريسعو نميلا نيب ةماهت يف ةيعربطلا
 امو فيلصلا نوكتو « دويزال يونج اهنود امو ةي”ديزلا نوكتف
 . نينثالا نيب لصاف لبياو . ةسرادالل الاعش اهنود

 ترثكو ةخبسلا اهيف تلقف ًابونج لبا كاذ نود ةبرتلا تريغت
 تاينلا يف ؛ كانهو انه تدبو ةملاملا هامملا كلذك تاقو . لامرلا
 . ليخنلاو رشعلاو بلالاو مّسلا كاهف . حارقلا ءاملا لئالد ؛ راجشالاو
 نب قيرطلا ُْف اه ريغ اندهاش نطقلا نم ةعقب ف داهتدالا لئالد كاهو

 دق انك ... لامرلا نككلو بذعلا ءاملا كرابت . هنالحعو يرحبلا ريد
 الا هلحرب ضرالا فرش دسسلا ناك امو اهيف ىرخأ ت ىارم ثالث انقلع
 . اسمر هوعدن نا دعي

 ءانبآأ ىتح ابلمتح ال دوت ةحرد ىلا ظمقلا دّتشا و رابنلا فصتنا
 قرت#رانلاب سحن لهرلا اه ودع ىلع ةرايسلا دعاست نحو انكف « داليلا

 كولس يف ةلب نيطلاب ديزي ىمرضحلا ديسلا تاكو . اناحرا قرحتف انلاعت
 َّ ْ . ءايلوالا ىتح ظيغي

 لدا 2 اهسلاود لم هالجرو ةرامسلا ىلع هديو « نيدلا لضف

 _ه لزنف . انه ىقبت الاو دعاس لاعت ىنلا نبا اي ديس أ : قرا
 وهو ةرايسلا ىلع هدب عضوف اننيعي لهم ىلع ءاجو هلعن سبلو ديسلا ةرمل
 ةرامسلا تدادزاف . ةالصلاو سمللاب اهريمست ديرب هنأك ةحئافلا أرقب
 ب ارسلالد هب ارسلا لدم كتدامس : لاقف 4 ًاظغ نيدلا لضفو 2 أدر

 3 نيعلا ر منعا هنال نسحأ

 «هيلعىمغم عقوف راودب قئاسلا بيصأ انلاح دشا يف نئتعاس انك
 ما



 يدل ردالا كيسا

 حلاصلا ديسلا اناسراف . سوحنلا جرب نم هللأب كمعتسيو ةرامسلا جلاعب

 هعمو ةعاس دعب داعف « الاسر دحنتسي انم ةيرق برقا ةبرت ىلا ركنأ

 «انكحضاف انملع مس رابح مزق مهسأرب دوسلاو برعلا نم ءايوقالا ضعد

 . ًاجابتبا انبولق ًالمو انشهداف ةرامسلا كرحو
 وأ اهريسكلتت نروغبت له. نا تنب ىلعو مكيلع مالسلا

 ًادغ نوبك رتو اندنع مكلزننو اهرسكن للا ىلا متيت اذا . اهريبست

 . نيم ولا لدم نيحملا

 شيشخبلا ريغصلا ذخاو « مهيف هللا كراب < هيف انك امم انوصاخ

 اوعطقت الو 1 هيلا اوبوتو هللا اودرحا 1 الئاق ائعدوو هلاحرو يس اقثو

 . نيئاه نجلا تنب يف متمد ام دجلا

 ال قئاسلا ناكو ةلقوملاب انأدي ىتح تالدملا نم يهتنن اندك ام

 بيلاودلا تقلعو ةرشاعلا ةرملل ةرايسلا تصاغف هباصا امم ًارثأتم لازي
 . كمس َ مق دساو

 . ةديدحلا ىلا لصن ىتح لزنا الو موقا ال : مرتحملا ديسلا لاقف
 ىقبتو انهلزنتس : اضيا "يف تم رطضا دق ظيغلا ةلعش تناكو ©« تلقذ

 8 بسنلا ةعضأ اب 6 ةسصحاور الو هر كسول

 ةديدحلا ىلا انلصو ىتح انك اس لظو . ةماكي لجرلا بحي ىل

 , هنم ادد اع رذةئءاو كانه ائعدوف

 قوسلا يف يمرضحلا ديسلا تيأر : لوقي مداخلا ءاج نيموي دعبو
 هيفّنك رزمو يشك وهو © هلع نب دمع هءارو نوشع ةمراضحلا راحتلاو

 . دلبلا اح هتأك

00 



 برعلا كوام

 ماقم هميش كانه هماقمو نووبص تاداس رايك نم هنأ تاع مث

 بنج هسلحن ةرامسلا يف انقيفر ًافقسا يسفنا تاثمف . اثدنع فقسأ

 ١ . كلذ قوف هل لوقنو < لمرلا نم اهرج ىلع هنيعتسنو « قئاسلا

 ا1 تفساف . رظنلا رسب هنال كنم نسحا بارسلا لب . بارسلا لدم

 هحاس « هيف ناك بنذ نع رفك ال ىرخا ةرم ًاةيفر هتددوو « ادد

 20 . (عرك ًاكي رش هللا انحماسو

 ةهراشطادحا هيك ليوط لاقم ابيقو هواج ف عبطت ةيبرع ةددرج ينتءاح ١ ١)

 نعطدو ءاململا ةداسلا راو 3 هموق سبك 2 يهرضطخلا ديسلا اذه نع هيق عئادب كانهم

 نكلو .٠ توويص يف بدالاو ملعلا رايقا لك هيف ظيفلا فك 2 بنجع انمط يلع

 دينبلا رام أ نو قباسلا لصفلاو لصفلا اله ف ءاح امه يسع ث يفخلا كضصخت مل بتاكلا

 , مرتما

 ند



 ىمسارد الإ ديسلا

 قيقرلا ةو اخت

 ةموكحلا - ندع يف ةيزيلكتالا ةموكحلا - رمحالا رحبلا يف ةبقارملا

 ةراحتلا ردصم- ةشيحلا دالي ب آروحات ن اطلس - يد وميج ٍِق ةمسن رفلا

 ديقت ةعيرشلا - ندع يف ليكولا عم ثيدح  ربكالا اهسيئر -

 اهمواقت ةيزاجحلا ةموكحلا - ةساخنلا نوللحي زاجحلا يف - نادجولا

 سيلختو كوبنسلا فيقوت لواحي ليكولا - ةديدحلا ةثداح - ًارهاظ

 لسماع ىلإ باتك 3-3 ةئيدملا ىلأ مكوزنب نذأت ةموكحلا م ءاقرالا

 ثيداحاو ةبن آرق تانآ 7-3 يدعم ىلا اليل توقاسي ءاقرالا 5-5 ةديدخلا

 . فارشالاو ةداسلا ىلع ةعبتلا - قاتعالاب رمأت ةيودن

 اهيدأف ةيراح هل تناك لجر امبا

 3 نارحا هلف امحوزتو اهقتعاو

 دالبلا هد-ه تئحف ؛ مويلا ماعلا ىف ةساخنلا دوحو ركنا تنك

 اعرش ةعونممو ةمرحم قيقرلاب ةراجتلا نا نظا تنك . ينيعب اهتيأرو

 ضرف ىلع « لمؤا تنك , ينظ ةيبرعلا دالبلا يف باخف نامزلا اذه يف

 ةبقعتم رمالل ةضهان ةم وكملا .نوكت نا « ةساخنلاو قيقرلا دوجو

 يف امتدجوف «ةميثالا“ ةركتتسملا ةراحتلا هذه قحم يف ةمعاس «نيم رمل

 تدجو لب . ةزجاع وا « ةموانتم وا هافسأاو ةئان ريسع ىفو زاححلا

 , عاعرلا ةفلح انامحا ةموكلا

 رحببلا يف ةيفارملا يف لضفلا ضعب ابلف ندعب ةيئاطيربلا ةموكحلااما

 ةلبماح كيبانسلا نم انامحا ةيدرحلا اهارخاوب نزحت ام فو ) رمحالا

 نوعي



 برمعلا كولم

 قلطت كوبنسلا زجحت نا دعب يبف . اهبلمع لمكت ال اهنكلو . قيقرلا

 ىلا اوُواَش اذا ديسعلا درعت يرحاب وأ . اعم نيديعتسملاو ثيبعلا حارس

 ةموكشملا مهك احتل يتوبيج ىلا نييتونلاو هاذوخانلا ثعبتو مهدالب
 . ةيسن رفلا

 قيقرلا راجت ربكا يمحت هللا اهاعر ةيتوبيجلا ةيسنرفلا ةموكتحلاو
 يذلا لقتسملا ىلقندلا ناطلسلا اذه اما .2 اروجات ناطلس يا ةقطنملا يف
 نم ءاهد ريكاو ًارظن دعبا هنا وه هرمانم رهظي يذلاف هترايزب فرشتا م
 رجاتو « قذاح لماع كلذك هنكلو . معن « ناطلس وه . هثومحي نيذلا

 « نطلستلا » ريغ ناتفرح هزارحا يف هلو « ًاريثك لاملا بحي « رهام
 لاعنلا عنص نسحي نم اروجات يف سيل - ةفاكسلا يهو ةفيرس ةدحاو

 تدسك اذا , ةيشيحلا اهتيا كنطب ةرق تكرابت .... يرخالاو  هلثم
 . نهفوس دسكت الو يراوجلا دفنت الف ناطلسلا دنع لاعنلا

 نوفطخم وا نوعاتبي نمي ءاًئاد هنوئيحي ًالاجر ةشيحلا يف هومسل نا
 زاجحلا رات ىلا مهعيبي وهو « نايبصلاو تانيلا' نم نووغتسي وا
 بحري « قيقرلا رجات ءيحي يتوبيج ىلا ال نذا اروجات ىلا . ريسعو

 ةضفو اهذ رجاتلا هألمسف ؛ سيكلا هل متفيو « فاكسالا ناطلسلا هب
 نا يل لق دق . ديبعلاو يراوجلا هؤلم برعلا دالب ىلا كوبنسي دوعيو

 هذه يف هحابرا يلقندلا ناطلسلا مساقت ةيسنرفلا ةيتوبيملا ةموكحلا
 همركلتو هداماعم نسكت أاسهنا هنق اسد ال اممو 7 ةركتتسملا ةراحتلا

 ىف هيلع ”افمض مايا ةعضي لزنيأ يسنرفلا مك الا ةرم هاعد . ماتو
 . ةوعدلا ناطلسلا لمقف « ىتومسج

 يحا وذلاب ةهمس يلهاد لالقتسا تاذ يل وجم يقر ةعءطاقم اروحات 0(

 . تدع لوح ةيمحلا

 نضمن



 يس رد الا ديسلا

 يف لزناو هماقع قلي ًالابقتسالبقتساف مكاحلا روزب يتوبيج ىلا ءاج

 نا هسفن ناطلسلا تثدحف . سراب نم هشايرو هشرفب ءيج مخف رصق

 ال اذاماف . ةريثك احابرا هدالب نم نوحيربو هلثم راحت نيسسن رفلا ءالؤه

 رصقلاىلا ةنيدملا راحت اعدف ةئيمثلا ةصرفلا هذه ناطاسلا متغا؟ مهب يدر

 ىلا داعو هسيك يف لاملا عضوو « شايرو شرف نم هيف اه لك مهءابد

 . هكلم ةدعاق

 تحدت وهو ؛ ابن اطلس ناو ؛ قيقرلاب ةراحتلا ددصم نذأ اروحات نا

 داسف نم كلذ دعي بحمتفأ . ةراحتلا كلت ناطلس « ةسسنرفلا ةياملا

 دمتعملا ليك و تثدح ؟ اهنم نيمقرشلا روفنو ق رشلا يف ةيب رغلا ةيندملا

 نيساخنلا ةيقاعب ةيعرش ةبجو نم مه قح ال نا لاقف رمالاب ندع يف

 ةبحو نمو: تاقف .ابيف زياكنالل يا مهل ةدايس ال دالب نم ابلاغ مهنال

 ةيندملا اندرج اذا«ةيناسنا ضحم ةبحو نمو « ةينيد ةبحو نمو « ةقلخ

 املهؤي ام اهيف ىقبي الف ينانالا بط'او بيذبتلاو قلخلا نم ةيبرغلا

 زاححلا نم وا ةمامت نم ساخنب لثم دمتعملا اذاو.ًاموي قرشلا ةداسل

 وا يسيردالا ديسلا نا نظيأ ندع ةحاس يف هقنشي رماف نيبلا نم وا

 اها نظتا مبلك برعلا كولم جتحا اذاو 9 هيلع جتحم نيسح كلما
 ناك اهم نيناطيربلا ىلع رمالا اذه ف مث ر صني ندمتملا ماعلا نا ءىراقلا

 يفا؟قيقرلا قاتعاب مهرمأي هسفن يبنلاو ملاعلا مهرصنيا ؟ يعرشلا مهقح

 ىلع ةيعرشلا هدهودح زواحت ناو ةساخنلا قدم يف ىعسي نه لك رصنا

 . ةسدقم هتم وكح تناك ناو اهنع ىضاغتد وا ًاهيمحي نم

 اهنا فسأي نم مهنمو ةساخنلا نوذيحيو نولاحي نم زاحملا يف نا

 نيسح كلملا كلا تعمس ىنا الا ةيناطيربلا ةيقارملا نعليو ةرمتسم ريغ

 ركتتس نيسح كاملا ةلالج نا بير ال . اهنع ىبنيو اهركنتس
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 برعلا كولم

 قيقرلا نأشب ثيدحلا يفو نآرقلا يف ءاج اع سانلا ملعأ وهو ةيدورعلا

 . ةموانتم ءامويو ةُئان اموي يه هافسأاو هتموكح نكلو . قاتعالاو

 قيقر لك ىلع ةبيرض هضرفت ام يف نيساخنلا كراشت اهنا تدك أت دقو
 . ةدح لخدي

 نم هيف اب راعلاو مثالا كيبانس دحأ موي تاذ ترجح اهنا ثدح
 ىلع تعلطا دق ؟ اذام مث مهتلماعم تنسحاو مهت وآف دمدعو داوج

 فرا ليق : ىلي ام هيفو ةدج يف يفاطيربلا ليكولا ريرقت نم ةخسن

 مهعيسي تنذا اذا اهنا ةقيقملاو . ايباسح ىلع ءاقرالا تعاب ةموكحلا
 ل يا ةضورفملا ةءد رضلا ليصحتب تفتكاأو ؛« مهيباحصا باسح ىلع

 ارحب اما ديبعلاب نوساخنلا ءيجي ... قيقر لك ىلع الابر نيرشعو
 نم ءيشس ىلع ءىراقلا تعلطا دقو . يديه نم ارب اماو كيبانسلا يف
 تر رعداخل مهو نيساخنلا ضعب هلاق امو ةدلملا كات ْق ةساخيزلا لاح

 يل لاق ةداسلا هحا نا ىلع. ةيسيردالا هموكللاو نييتاطيوبلا
 . داصرملاب نيساخالل ةفقاو ةموكتحلا نا نيفظوملا ضعب هلوق تبثاو
 9 داصرملاب

 : ىلب ام اهنم لقئاف قيموي ىلا دوعا
 وم(. ةدمعقلا يذ 000 زوق ١ ف ةدد دما

 ءانملايف اسر راوج كوينس : لوقي ءاتيملا رومأم ليك ولا ىلع لخد
 ىلا نورئاس مهنا اضيا انفع دقو . دليلا اولخد هلاجرو هاذوخانو
 . دازاا ضعب اوعاتيبل الا ةديدخلا يف اوسري م مينأو يديم

 . الاح رضحي نا ةطرشلا ريدم لق : ليك ولا

 . ريدملا رضح قئاقد رشع دعب

 9 ءانمملا ْف يذلا يراوجلا ك وينسب تماع له : ليك ولا

 5م



 يسردالا ديسلا

 . معن : ريدملا

 9 ةنيدملا ىلا هلاحرو هاذوخانلا لوخدب نذأت فمك و : لمك ولا

 . ةموكحلا نم يديس اب نذا مهعم : ريدملا

 دعي مثهرضحاف . هماما مهرضحي نا ةطرشلا ريدم ليكولا رما

 داح « هأطولا ديدش « ةماقلا ليوط لحر مهمدقتي ناكو ةعاس فصن

 هحفاصف ليكولا ىلا مدقتو هديس هنأك فراكملا لخد « رظنلا
 رايك نم وه ؟ لجرلا نم . ناويدلا ىلع سلجو نارقالا ة حفاصم

 ققرلا رجات هيلا راشا يذلا يديم ةيسيردالا ةموكحلا يف نيفظوملا
 ًاظفاحم هقفاربو روكذملا كوبنسلا قالما اصوصخ ةديدحلا ءاس « كانه

 ١ ْ . هرقم ىلا

 ةعبرا هعم ناو « اروجات نم ءاج هنا انماع هاذوخانلا قاطنتسا دعب

 نإب نهرمم 4 وارتي تاني ةمقبلا و نايمص ةرشع مهم [ةيق ر نيرشعو

 ىلا مهقيس - هعاضبلا «  لاملا » بحاص ناو « ةرشع ةثلاثلاو ةنماثلا

 رهابف ةموكحلا نذا اما . نورومأم نوروجأم الا مه امو . يديم

 . هسفند ظفاحملا

 كلذك هلو بيبط هتكلو«ةيسايسلا ليك ولا ةمحالص تهتنا انه اه

 فرا لبق مهصحفيل ءاقرالا رضحي نا هاذوخانلا لأسف , ةيبط ةيحالص

 . رهظلا دعب مم ءيجي نا دعوف . ةنيدملا اولخدب

 ديحولا ليبسلاو « ماعلا نع ةعطقنم مولا ةديدحلا نوكت داكت

 تس يا« نارمق ةريزح ىلا كوبنس ةطاسوب وه ةيقربلا تالسارملا ىلا

 رسمالا ردص . ندع ىلا يكلساللاب اهنمو « ةيلاوملا حيرلا يف تاعاس

 هاذوخانلا ربي لو بورغلا اندو ليصالا ىلوو « رقسلل كوينسلا دادعاب
 حيرلاو ءوذلا ةدش نم نكمتي ملف « رذتعي ءاسملا يف ءاج هنأ ىلع . هدعوب

 كل



 ب رعلا كوام

 ( هللا للاو ١»  دغلا حايص مهر ضحيس هنكلو ربلا ىلا ديسعلا لازتا نم

 . ءامسلا ىلا هديب راشاو

 : يلاتلا باتكلا ةديدلا لماع ىلا ليك ولا بتك دق ناكو

 نم برقلاب نا ينغلب دق . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 « ديبعااو يراوملا نم ًاددع ليج [؟ وينس مويلا ةديدخلا ءانيم

 ءىطاشلا نم مب قيقرلا راحت ضعب ءاج « نيرشعو ةسخ ليق

 ثعمس دقو . ةراحتلا دصق يديم ىلا نوهحوتم مهو ٠ يقيرفالا

 يذلا رمالا « كلذ مهل تحابا ةيسيردالا ةموكحلا نا اضيا

 هتلق ام ديعأ و مكتدايس رظن هيلا تفلا تّدجف ؛ ًادج هني رغتسا

 باتكلا يف 1 هومذم ابنا نع الضف 2« قيقرلاب ةراجتلا نا ًادارم
 اهتمدقم يفوةندمتملا لودلا نا نع ًالضفو « انضامنع يونم لب ميرككلا

 يسيردالا مسالا نيشت يبف « ًاتاب ًاعنم اهعنت ىمظعلا ايناطيرب
 ىناو . ًامسسج ًاررض ًايسايسو ًايبدا ةيسيردالا ةموكتحلاب رضتو
 ماههالاو رايتعالا لحم ةلئسملا اولحت نا مكتتدايس نم يبلط يف
 ةيناطيربلا ةموكتحلا ةبغر نعو لسمك يفطاوعو يقديقع نع حصفا

 ةموكحلا ذختت نا يلمأف روك ذملا كوينسلا اما . اهلثما يلا

 قيقرلا راحت وهتي رحب وهاذوخان ةبقاعم وه زجحل ةلاعفلا ةعيرسلا ةقيرطلا

 لثم يف ناف . رسالا نم نايمصلاو تانبلا كّتلوأ قتعت مث « هيف

 « الدع اهلدعو فرش اهمما ةسيردالا ةموكحملا ديزت لدعلا اذه

 عرشلا ىلع ةيشملا ابماكحا ذيفنت يف ابك وهو اهتنغر ىلع نهربتو

 . ءازجلا ريخ هيف ام ىلا للا يقفو . ميركلا
 نيدلا لضف دمع

 يسايسلا ايئاطيرب دمتعم

578 



 دعوو ردع نم هيف ام ىلع ؛ ايضرم نكي ملف « باوجلا ءاج
 : ىيهول نم هكبلاف يقيقحلا ىلعفلا باوملا اما « ديك أتو

 ْ ةدقعلا يذ 4 زو“ يف

 ريدم ءاج م , عجفم ربخ هبحو يفو حايصلا اذه ءانمملا رومأم ءاج

 اليل ديبعلاو يراوجلا اولزنا معن ٠ ربخلا تمشي ام هبحو يفو ةطرشلا
 راتخاف «ةديدحلا 5 ةموكملا يفظوم دحا و ... ءاحو ةئيدملا جراخ

 ًارب ةارع ةافح مهو نيفايلا اوقاس مث . اهارتشاو ةدحاو يرا وما نم

 . يديم ىلا

 بئاكرلا مه اودعا لهو : يلاؤس يف لهاا ةجاذسو تلأس

 9 رفسلل

 1 طايسلا ي ديس َ مه اودعا : ريدملا باجاف

 « يدبم ىلا ةديدخلا نم ةارع ةافح نوشمي مهو . اوشما شما

 قيرطلا كلتيف ةقيقد تفقو اذا كناو .اهظيقو ةماهت سعش يف ليم يتئم

 . كيلحر قرحتو كلعن رانلا قرتخت رابنلا يف

 ةامح ملا “ نبلا هوحوو زاحملا نايعا متنا ةداسلا اها مامحر ْ

 متنا « هقزر درومو ربك الا ساخنلا لما متنا ؛ قءقرلاب ةراجتلا

 اودوعف نيماسم اقح متنك اذاف.دايعتسالا يف نويغارلا متنا « نوبلاطلا

 ةروسو ءاسنلا ةروس يف ءاج ام 2« نع للا افع « اوأرقاو مياتك ىلا
 ةروسو دليلا ةروس يف مث « جردنملا ين زا قاتعالاب مصنلا نم ةدئاملا

 . ماتلا قاتعالاب رمآلا امهيفو ةبوتلا
 : لوسرلا لاق

 هلفابجوزتو ابقتعاو اهبيدأت نسحاف اهيداف ةيراج هل تناك لجر اا

 , افد ريش ثيب لع ب نارجا

 نكن



 لا
 87مل سم 201

 برعلا كوام

 ثريدح - ياتفو ىلاتف لقملو ىما يديع مكدحا لقب الو

 . فيرس

 وعدي نم لهو ؟ ةيدوبعلا ماود رقي ماتلا قاتعالاب رمأي نم لبف
 ترا ةداسلا اهيا راعلا نم هنا ؟ ةساخنلاو دايعتسالا للحي ةاواسملا ىلا
 اورخافتو « ناسحالاو ربلا وعادتو « لالقتسالاو ةبرحلاب اودانت

 سفنلا يف ضرغل وا ًاناجم ةمدخلاب عمطل مث « ناسنالا بحو ملعلاب
 رذع الو « ةدحاو ةئيط نم مكلثم مه نم تامزلا اذه 1 نو دبعتست

 اذاو . ًائيد الو عرش الو اقلخ ال هزيجي وا هللحي ام الوككلذ ينمكل
 ن وحش مناف ًاحالسو ةحح 5 مكيديأ تكلم امو ةيآلا مت دخت

 « لا ابو « رهوجلا ىلع ضرعلابو « ىتءملا ىلع فرحلاب نوحاستتو

 نم أسف ام لكو روهالا رهاظب نوحلستت . ةق.قلسا ىلع 4ق لاز دقو

 ملع ىلع وا )م مكيف لوح ىلع كبسشمل 2 دض وه فد رش دصقو رهوج

 .٠ تاذلا ابو هدسؤأ

 ةداسلاو فارشسالا نأ مويلا دمبعلا نوذتقي نيذلا شكا نا لجا

 ناسحالابو )م موميلعشي زهاو )م دييعلا ملظ نع ىوهنف .هنامز ف ةزكمملا

 1 موقاقعأب رهأ لب مهملا

 ةيوبنلا ةليلسلا نم مكناب نورخافت متناو © متركذ اله

 اله « فيرشلا ثيدحلا ىلا متصنا اله . باتكلا يف ءاج ام « ةك رامملا

 لصفلا هيف اوأرقا 2« يراخبلا ميحص مككيلا ٠ يبنلاب هذه يف وأو متيدتقا

 . لضفو قاتعالا 2

 : ةشئاع تلاقف .ىنقتعاو ىنيرتشا تلاقف ةشئاع ىلع ةيراج تلخد

 8 يأالو او طرت يح ينت وعسب ال نكللو : ةيراخلا تلاقف 1 معذ
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 يسد ردالا دمسلا

 : لوقي ةشئاع ىلا ءادو بضغ كلذب يبنلا مع املو . ةشئاع تضفرف
 . اوٌواش ام نوطرتشي مويعدو اهيقتعاو اهيرتشا

 9؟ةساخينلاو ةيدورعلا لاحي لمعلا اذه لمعدو لوقلا اذه لوقي نم لبق

 اذه يف قيقرلاب رجاتي نم نأ ٠ ةيرطا قحتسي ال سائلا دبعتسي نم نا
 هفرشب يدافي قيقرلا يرتشي نم نآو . ناسنا بقل قحتسي ال نامزلا

 ضبنت الو ةساخنلا ركنتست ال ةما ناو « لجا . هسفن ةمارك دقفيو
 ماعلا رظن يفطحاو « هللا نوفرعي ال نم هللا نيع يف لدال اهقحمتف اهيلع
 . ناسنالا مل نولك أبو 2 ةراحملا نودنعي نم ندحتملا

 ١)( برعلا كوام

 م



 برعلا ك وام

 ةدح ولا ىلا تاوطخ

 -نيبلا تاذحالصا- مهنيي ىروش رمالاو - نيسح كلملا ىلا باتك

 س نميلاو ريسعو زاحملا نيب دودحلا زيمق - يسيردالا ةيق نسوا ع

  ةدحولاىلاىلوالا ةوطخلا - ةيبتحالا ةلخادملا - يمظعلا ايئاطيرب

 ديحوت -ةدحولاةمزالةمدقم قافتالا - ةيجراخلا ريزو ىلا باتك --

  ةيكلساللا تافا رغلتلا  ةيحراخلا ةسايسلاو يركسعلا ماظنلا

 كلملا عقوي مل اذا ةاكزلا لام نم ريقوتلا قودنص - ةيموقلا دوهملا
 . ةدهامملا ىلع نيسح

 تعدو لب . تركذ ىتلا قيقرلا ةثداح دعب ةديدخلا تعادو

 يرفس لبق تثدح ول هلا ىلع . ابيف يتاحر ماتخ نم ناك امل ًافسا ةمابت

 هنغبا اب تزف تنك ىننظا امل ؛ ناحشالا ةحتاف تناكو « نازيح ىلا

 « ثداوحلا هذه لثمو زوفا فيك و.كاملاو ديسلا نيب ةدهاعم دقع نم

 طخسلا ريثت ©« ةموكحلا نيع تحت فرتقت ىتلا مثآملا هذه لب

 ليبس يف نوعسي نم يف نيقملاو م زعلا كلذ قوف فعضتو « ظيغلاو

 , اهلا رمعو ةمالا

 انيأد توربو ةيبرعلا دالبلا ىف انروعُش نورعشي نميف انل نا ديد

 كلذ ىلالبسلا برقا . اهتفأش لاصئتساو ةيسعملا ةراحتلا كلت قحم الما

 قافتا مث . نايعالاو ةداسلا يف نادجولاو « ةموكتحلا يف مزعلا وه امنا
 تيعس تنكل و . اهتحفاكم يف ةرزاؤملا ىلع نيم الا ءارمالاو كولملا نيب

 . هب مع قياس يل ناك ول ةدهاعملا ىلا عوضوملا اذه يف ةدام ةفاضا يف

 يف نوعسيو رثالا نوفتقيس نم يريغ توفي ال ينتاف ام نأ ىسعف

 . لمعلا حاجنا

 انكم



 ىسيردالا ديلا

 نيسح كلملا ةلالج ىلا ةدهاعملا تلسرا ةديدحلا نم يرفس لبق

 : يلاتلا باتكلاب ةعوفشم

 ٠ هللا هديا ىمظعلا ةلالخا بحاص

 تاسرا كدفق ) لعد اما . ةداعسلاو ريدلاب كاملا يالوم هللا امح

 فروكي نا ىسعف يضاملا ربشلا يف نيطئطسق قيدصلا عم ًاباتك

 نم تدع دقو ©« نآلاو . مكتاالج ناسحعتسا هعوضوم لاح

 ا|بييف انثحابت يتلا ةدهاعلا صوصخي ةباتكلا ىلا عراسا < نازيج

 . اهملع قافتالا متو

 رومالا يف رظن هلو“ ًاريبك ايلق يسيردالا ديسلا ةدايس يف نا

 نم . هللع رابغ الاه صالخالا نم مكتتلالج هدنعو « بقاث ًابلاغ

 ةسبيرق فيرشلا نيبو اننيب ةلئسملا : ينهذ يف قلع يذلا هثيدح
 كبس وأ ةدهاعم نه نيتكسن ىلع هتدامس ىنعلطا دقو هةيرعتام ةليمس

 ام ضعب انفضاف . فاقسلا ديسلا عم ًاقياس امهيف رظنلا ناك ةدهاعمل

 فاضا مث ١ هتدايس ىلع اهتضرعو اهتمتك ينلا ةدهاعملا ىلا اهسف ءاج

 امو ةسماخلا ةداملا « ةلوادللاو ثحبلا راركت دعب ؛ اهملا هتدايس

 ةئدالا كلت ْق ثحسب انم لك ود 0 ءادتيا ةعبارلا ةداملا َُق ءاح

 ءادتعالا 5 رع ودع ىلا )0 حالصالا نم نكما مع أبسف ىدءسل و

 , ءادتبا دودحلا صوصخيب ةثلاثلا ةداملا ف ءاحج امو « يغبلاو

 1 .هرخآ ىلا ( نيةيرفلا نيب دودملا لصق ةداملا هذه ىلع مزليو »

 ؛ ءادعلا لبق نيملا تاذ مالصا صوصخ هت دايس يأر تدبوصتسا دقو

 مكتلالج نم دبعتلا يا لكشلا أذه ىلع دودملا ةلكسم ف صخئلابو

 دودح زيق ) مكنيب مي نأ ىلا ريسع ءأول ف صضارتعالا مدعب

 م1



 برعلا كولم

 ةميرالا نوكي فرا ىدعو « ةثالثلا فارطالا نيب ةلصاف ةلدثعم

 اضيا ةيوستلاب ةيغر ىحي مامالا :رضط نا دقتعا يلاف . كلذح
 نمأل باب نم هانئج اذا مهلا
 دودطلا صوصخي ةثلاثلا ةداملا ىلا فضا ام اما . نآلا مكتلالج

 . لمعلل ساسالا الا وه امف

 صوصخ ًادئب هتدامس فاضا دق ناك . ىرخا ةلأسم تيقب

 كيل بايلا اده ماتفم تراو 3 هنلا

 . اهتقادصو اهتالاوم ىلا برعلا ءارما ةحاحو ىمظعلا ايئاطيرد

 ًايئديم فلت يذلا يبأرب تحرصو عوضوملا يف هتدايسو تثحبف
 انلوق يف ةدهاعملا نم ىلوالا ةداملا يف نمضت دقو « هيأر نع

 لالقتساب لخت ةيبنجا ةلخادم ريغ نم دالبلا لاوحا هب حلصتو ه
 ءالولا نوككي نا يغبني نأ يلوقي هتدادس منتقا دقو( ةيبرعلا دالبلا
 رومالا نم ال « انئس اهيف مءافتملاو ةفورعملا رومالا نم دامتعالاو

 مدقم يلا . ةداملا كلت نع لزانتف . ةيعمرلا تادهاعملا يف ةلجسملا

 ديسلا نم رخآو ماهالا ةدايس نم باك اهبمحصي مكتلالجل ةدهامملا

 اهوديعتو ًابيرق اهوعقوتف مكتاسحتسا لاثت نا ىسعف . يسونملا

 ىلا ةقيرطلا هذه ريغ ىرا تسل . نازيج ىلا دفولا عم

 يرامي ال قتلا ةتباثلا ةقيقحلا نال . ةيبرعلا ةدحولا يف انلامآ قيقحت
 ناو « مويلا انءارما نا يه ةريزلا لاوحاب افراع ناك نم اهيف
 لقو .نيتقاشتم نيرفانتم نولازب ال « قافتالا ىلا نوليمم اوناك
 ةوطخ ىلوالا ةوطخلا نوكت نا نذا يغيشيف ٠ نيبراحتم كلذك

 ام اهيف تاوطخ ابعيتي « ءافك الاو نارقالا نيب ءالوو ملس

 يققاط ىمعسأل يفاو . ةسبرع ةيهوق ةيسامس ةدحوو نم هدشنن

 رمالا وذ هيف كراشي ال لمعل حان ال نكحلو . ليبسلا اذه يف
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 يسيردالا دمسلا

 « نوعستس مكنا كش الو . مكلالخ نالا رمالاف . ءارآلا يوذ

 ديسلا نيب نيبلا تاذ حالصأ يف « حاجنلاب مكيعس للكيسو

 ٠ مكليب حالصالا يف وه ىعسيس هلا انك « ىكن مامالاو يسيردالا

 .ًابيرق ةريزجلا يف ةمعابر ةفلاح دقع ىلا هللا انقفو . دوعس نبا نيبو

 ١ . ةفيرشلا ةينطولا يعاسملا يف هللا ىديا

 مكتلالط صاخلا

 ١4٠ ةنس لاوش ”؛ ف ةديدملا

 بيطخلا داؤف خشلا ةيجراخلا ريزو لابقالا بحاص ىلا ”تيتكو

 : ليام

 . داؤف خيشلا يزيزع
 يبادك كلصو نوكي ناو «ريخم نوكتنا ىسع«كيلع مالسأا

 كيلا بتكا اذانا اهو . نيطنطسق زيزعلا عم هتلسرا يذلا قياسلا

 متو امبف يسيردالا ديسلاو انثحابت ىرخا ةدهاعم صوصخت نآلا

 ةلكب ةبوحصم نيسح كلملا ةلالج ىلا اهتلسرا دقو . اهيلع قافتالا

 نا .رمالا يف ةحارصلا نم دي ال . يصالخاو يمهاع هم عفشي ةحد رص

 قافتالاو .ةساسسلا ةدحوال ةمزال ةمدقم برعلا ءارما نيب قافتالا

 زاجطلايف متنا . هتايصوصخ ضعد نع ريما لك لزانت اذا الا نوكيال

 .انوغيمهتثدح نيذلا ءارمالاو اهيغين نحنو ةيبرعلا ةدحولا نوغبت

 ىرس هنونظي اذوفن نود مهو“ مهالقتسا ىلع ”صارح مونكل و

 ْق تعفادو مثرودص نم نظلا اذه تلزا دق . نم نكمر مكيلا

 «كلذي مك ربخا نيطئطسق نانظا . كلملا ةلالح نع ةديدع فقاوم

 كا



 برعلا كولم

 معلا ديحوتي فنرالا اويلاطت ال . ةيلككلا هذه لوقا نأ يقب

 الو . ال . ةيجراخلا ةساسلا ديحوتو ©« يركسعلا ماظنلا ديحوتو
 كلذ نال « برعلا كلم وه نيسحلا انالوم ةلالح ناب فارتعالاب
 هذه تادحولا نا . ةءادبلا يف مزلأ وهام دسفي دقو . رسقيم

 اهلا اولصت نا دب الو « يسايسلا يموقلا يقرلا ملس يف تاجرد
 نذا كيلع . هيحاص هركي ال داؤف خيش اب ميكحلا . اهودعصتو

 عانفا يف دهجلا الذتو ةلئسملا ْف رظنلا امعنت نا ديز ريمالا ىلعو

 . هيلا هتيتك اع عئتقي ل ناك اذا نيسح كلملا ةلالج

 اذا مهم هنكلو « أطيسب ًارما نيتدهامملا نيتاه دقع نوكي دق

 نا يغيني يتلا ءامشالا مزلا نمو ٠ لامجالا ريطال ةمدقم هانريتعا

 ديسلاو تثحابت دقف . ةمكلساللا تافارغلتلا تادهاعملا هذه بحصت
 ةلآ تاقفنب اوهوقي نا نودمتسم مهو « كلذب (صوصخ يسيردالا

 ًايلم نوثحبتسو . ايبص لضفا يفا . ايبص يف وا نازيج يف بكرت
 ةلالح ابعقو دقو مك ديب ةدهاعملاو «نا زيح نومؤت امدنع رمالا يف
 هذه لم ةمضار تماع ام ىلع يبف ارتلكنا اما . نيسح كللملا
 كلذف ةيموق دوهع نم اهعبتي دق ام اماو . اهيف ةيغار « تادهاعملا
 ةلصاوملا لئاسو تت ىتمف . اهنأث نم ال برعلا ءارمأ نأ نم
 سب يكلساللا فارغلتلا دوجوو ةكسم يف نيمامالا نيلثم دوجوب
 ديحوتلا يف ةموص قرشا رومأ ريرقت ىلا هللا ءاّش نا نوقفوتت م لك

 . يب وعلا ي سانسلا

 صتخت ى ىلا ةداملا تادهاعملا هذه ف دا وما مهل نم نا ي دنعو

 يف لمقت ةتسملا يف فرصتل ةيس ٠ لك لاملا نم ةمولعم تايقر اخ داب

 اذا ةداملا هذه ف . اهعفانمو اهيابسأ ةكرتشملا ةرمومعلا تاءاشنالا

 مو



 لالقتسا مث ال هنودب يذلا يداصتقالا لالقتسالا ةءادب اهب لمح

 ناويد ف اهشبا ةركفلا هذه لوسر ناو 8 نامزلا اذه ْف يدس أس

 « ةاكرلا لام نم ريفوت قودنص ٠ يب رع ناطلس لكو ريما لك

 كرتشم قودنص . نوبقفي اوناك ذا هحاتفمو برعلا لالقتسا اذوه

 ريسعو زاحأ | نيد لب دوس ةككس دميف المد نيحس رع دعب هنماق رص

 ام نوركشسو 4 ةارع لاومأ نمد مهروجا نوعفديو مون د رجاتس

 ةذامو ةداملا هدفه ْق ةهروصخغ كلملاو ديسلا سدو مامالاو. كلما

 « عيمجال امفنو ًاريخ نآلا اهب ىفكل طقف ةرصانملاو عافدلا

 صاخلا كقيدص .٠ مك ءاقب لاطاو هللا مكقفو .٠ نذا اهوعقو

 . ريسعو نحبلا ف ةسايسلا يمهم يبتنت اذه اه

 نيمناطيربلا مهق نم هتيضق بسد رقدد مامالا ةهدهح 2 تيغر

 لييسلا كيوتو م مامالا ةماقع نم نين اطيربلا بد رقسو 6 مهةتحاصم و

 ره لدابشب رغؤم دقعي نا ت>رتقاف « يسيردالا نيبو هنيد حاصلا ىلإ

 بايسال هترضح ىداق « نوقفشو نوفراعتيو ءارالا هيف هةموصخو

 لع ءاليةسالاب عماط مامالا نا . ابك رادت ىلا لييس الو ابك ردا

 فرئعي ال يذلا بقللاب 2 نظا ام ىلع 6 كلذك عماط وهو 6 هلك نميلا

 . كاسح كلما هل

 لك زاحملا ناطيرت نيتدهاعم دقعد نيسح كلملا ةمدخ ق تمغرو

 هتلالح نأ يداقتعال 2 ريرح نم طيخن ولو دءادبلا ف راسع و نميلا نم

 هساظا الو امهم ةددأو عفوي ملف . ةفي رش ةمصوق ةدب رع ةركف لع
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 برعلا كولم

 مامالا ف ركعتي ُ . اهكرادت ىلا لييس الو اهك ردا بايسال امه سحتس

 (برعلا كلم وه نيسح كلملا ناب يسيردالا ديسلا الو ىيحي
 . اهضفرف ةرزاؤملاو ءالولا دب هيلا ادم امبنككلو

 لك : نسبا ةياور يف لطبلا كاذ أديم وه ةايحلا يف يمثاحلا اذه أديم نأك )١(
 : ةياورلا يف لطبلا ةيابن لثم نينس ثالث دعب هتيابن تناك دقو . ءيش ال وا ءيش
 هل نم لك نأ نظاو  نقيتم يفأ . همدديره لككلو هلآلو هل مغلا الا ءيبشت ال
 مسقو ول هنا  نيقيلا اذه ينك راشم برها دعب ةيب رعلا ثدا وحلا يف ملعلا نم ءيش
 خيرات محار . ١554 ةنس فيرخ ِق ةيكحذلا كلت بكن ا نيتدهأمملا نيتاه نيسحلا
 . هلاقحلمو دجت
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 ججح خياشم 2و نيطالَس

 ةدمحملا يحاونلاو



 اهدودح

 امد اسم

 اهناكس

 اهلئامق مما

 اهندم مها

 اهمها لدم

 ةيمحملا يحاونلاو بحل

 فاحلي ىلا بدنملا باي نم «ىبرعلا رحبلا لحاس ًايونج :

 لوطلا ند نيعبرالاو نماثلا نيطخلا ءاقتلا ند برقل 8

 ًاقرش . يلامشلا ضرعلا ند رشع عسيارلاو يقرشلا

 ةعدقلا دودخلا ضعب هس ودمج تلقلف دقو ٠ ىح مامالا

 . ةيامعا باحصا نيبو هئمب

 مارد ليم ةئيسمو نيفلا و 8

 . سفن فلا ةُئمالث رحن :

 بشساوملاو قااوعلاو لضف لآو عف اويلاو ةل دايعلا :
 نام نيك

 ٠ ةحسصلاو

 نيبأو ميو . يب رعلا رحبلا ىلع فاحلبو هطوخلاو هرقش 08

 عع 0-3

 نويرفعج « ةعيشلا . نوبفاحو عفا وس « ةانسلا:

 سودتطلاو دووملا ندع فو : نوبددزو نويليعام“او

 نولازي ال نم دالبلا لخاد لئابقلا يفو . ىراصنلاو
 ٠ مالسالا نوف رعب ال ةءلهاجلا تاداعلا ىلع



 ندع ىف يداملا ثولاثلا
 ةيبرعلا داليلا يف ةثورملا تاجرد - ةيزيلكتالا ةسايسلايف ثرملا أدمملا
 تارهاشملاو تادهاعملا - رضت ال ةقبرو قلخت ةقبرو رست ةقبر -

 كِل عفدت نحو « لقتسم ثنا «لالقتسالا يفت تنا »- تالخدتلاو

 ةئدب -_ بيحرتلا عفادمو نيشاينلا العا كلالقتسا ص طظفاحتل لاملا

 كورال ويسملا اهدهاش امك ندع  وابء.ه ةنس ندع روزت ةيسنرف

 55 يبدروالا مسقلا يأ يهاوتلا مس نايداو بوعش ك5 موملا ندع 55

 2-3 راثئتسالاو رايمتسالا -_ راخبلاو روذلاو قربا - يداملا ثولاثلا

 يراحتلا أدبملا سه ندع نع عافدلا - ضعبل موضي ءادعا نوءبوررالا

 مفدي نم“ ؛بساكللا وه نم - لاحرلا نم صخرا لالا - عافدلا ف

 .٠ اهضيقي نم ما تارهاشاا

 حلصا وه ةسايسلا يف نرملا أدبملا نا ةرم جروج ديول رتسملا لاق

 ًايساق نكت ال . ةيراهعتسالاو ةيجراخلا لكاشملا ل ءىداملا
 مهؤديم ًأئادوه أدبملا اذه نا انئظ اذا زيلكتالا ماظن اننكلو. رسكتف

 ةيب رعلادالملا يف اما .ةيزيلكنالا رئازملا جراخ ابن ومكسح يثلا نادلبلا يف
 اهلختب دقو . ًالمجو ًالوق مهتسايس حور ابلاغ يه ةنورملا نا بير الف

 ةسامسلا دوعتف 0 ةيرخح ةروانم لقالا ف وا عفدم قالطا تامزالا ُّق

 . ةعئاملا ةيودلملا اهراجم ىلا تدعي

 ةسامسلاو ةيفارغجلا اهاوحاو برعلا دالي ف رظنلا معد نم نا

 ةمكملا ضعب ىرب « ا متاعزن فالتخاو اهروما تتشت ىفو « ةئيدلاو

 ءىش ايهرتعي وا عطقنت نا نود ناكم لك ىلا دق ةسسايس ةطخ ىف

 3 ةفمطل ةقمقر ءاعنص ىلا لصتف ندع نم « اهطم « اهدم . فعضلا نم

 ندرالا يقرش نمو « ءانهدلا ءارو ام ىلا لصتف تيوكلا نم ابطم



 برعلا كولم

 نبا لماناب قلعتتو ةيباهولا اهفارطا بعادتف «افوجلا ىلا لصتف

 قدتو يوتلتف ةدج نمو « ايبص يف دقعنتف ةديدا نم اهطم . دوعس

 دب لكلو « ةطخ ةطم لكلو . ةيعكلا لالظ يف ىتح عطقنت الو

 لئاوسلاو« سوّؤرلا لكل تاقبر نيللا يف اهبحاصب صاخ بولسا طق
 , سوؤكلا لك يف لخدت

 زاد يف عنصي ام وه نرملا أدملا رهاظم نم كلانه ام ىلحا نا
 ةقبر هذهو « رست ةقبر هذه . ةيسايسلا تاقيرلا نم ندعب دامتعألا

 طغضلا يف تاهجرد اهلك اهنيبو ؛ رضت الو ملؤت كلتو « قنخت

 رئاشعلاو لفسالا نميلا لاوحا اهمجوت « لخلاو طبرلا يف «ءاخرالاو

 «ةطوفلاريغ سلي ال نم اهنيطالس يفو ال فيك و. ءاحنالا كلت ةنطاقلا
 نم هبيذهتو هقالخاو هتيب شرفو هسبل يف وه نمو « هتروع اهب رئسي

 ةشحولا يف تاجرد نينثالا نيب كا« لجأ . برعلا ءارمأ ىقرا

 ةداصملاو مكححلا ريغ رمآلا نم همه ال يذلا مكاحلا نكح ال ندمتلاو

 ديول ةدعاقي لمع اذا الا « هيكح اهديقي و < هذوفنب اهلك اهلمشي نأ

 . ةيسايسلا جروج
 تارهاشملا يف « ةيئالولا تادهاعملا اهوا“ تش رهاظمةدعاقلا هذهو

 نيطالسلا نم ندع ىلا ء يجب نأ عيدرتلاو بيحرتلا عفادم و « ةيلاملا

 كلملاب عماط تيبل بزحتتلا مث « نيشاينلاو باقلالا مث « اهنم رفاسي دا
 دنع ةيلحملا ةسايسلا يف لخدتلاف « كلذ سكع وا كلام تيب ىلع
 ريخالا نوككي نا حصي لب « ًاريخاو . ماكحلا دحا نييعت وا باختنا
 ةحلصمبو مهتبغرب آلم « ريماو ناطلس لك لالقتسا ىلع ةظفاحملا « آلوا
 يغبي الا ةيبق خيش وا ناطلس وا ريما نم ام « معن . ايناطبرب
 هذه . ماع لك ةيدهبو تارهاشم ديق”اذا سأب الو « ماتلا لالقتسالا
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 ةيمحملا يحاوذلاو جمل خباشمو نيطالس

 . ىربكلا زيلكنالا ةحلصم قفاوت ىتلا ىربكتلا برعلا ةملب يرمعل
 لقتسمتنا . لالقتسالا يغبت تنا :يبرعلا ريمالل نولوقي مهب ينأك و

 ال نك . كلالقتسا ىلع ظفاحتل لاملا كل عقدت و كلذي فرئعت نم

 ديعلا اذه ف نكلو . ةياماو ءالولا ديع اذهو هيغمت ام الا ىغست

 نا ريمالا | وا ناطاسلل قي ال : روبشملا دنيلا هيف « قضت يتلا ةقيرلا

 نذأتسيوريشتس نا نودآزايتما حني وا بئاجالاوا برعلا ءارما دحا

 . ندع 5 مك احلا

 .٠ كل ذك راثئتسالاو ءاليتسالا ةسامسو 0( قي رفتلا ةساس ىف

 نم مهريغ نوغيس ال اسهحا وذو ند_ع ةداس مهو زياكنالاف

 تارهاشم ءانقل كلذ ىلع مهنو دهاعي برعلا ءارماو 4 كانه نييدوروالا

 دنح نم ةطلسلا ىدل ام موزللا دنع ةيامحو ةضفو ايهذ انوضيقي

 ظفحت] ريمالا ةرضح اب كدعاسلتس : هديعو يزياكتالا ةماك. حالسو

 . جراخلا نمو لخادلا نم لئاص لك كنع عفدنف كلالقتسا

 ىمحف ( ةمآلا سكسعتت ايلاغ اهمفو بمصحع اهرماف ةياهلا اما

 لقالا يف نوقحتسي مه كلذل . برعلا زيلكتالا ال زيلكتالا ”برعلا

 ىلع ةيلبم 02 18 سنيه دئاقلا لوالا ندع مكاح ةسايس تناك ) ( ١

 أدت مل ذئموي دنحلا ةكرش ةرادا يرحلاب واةموكحلا نال . دست ق"رف : ةدعاقلا

 ناك لئابقلا يدحا زباكتالا ىلع تماق اذاف تدع ةياجل دونلا نم جاتحي اع هدق نا

 رطضت الف ةيداعملا ةليبقلا ىلع ةيلاوملا ةلسقلا ضرح » . اهيلع ىرخا ةلمسق ريثي مكاحلا

 ملل 64 ايناطيرب دودح ىلا

 يف زيلكتالا ديفت ةسايسلا هذه لثمف هل فسؤي امم ءامدلا رده ثاك ناو هنأو 2

 مكاحلا ىلا دنحلا ةكرش ةرادا هتيتك ام اذه . « لئامقلا نيب ةماثلا عسوت ابنال ندع

 « برعلا كرلم ديزيلكتالا هباتك يف بوكاج لذركلا هلقت سنيه

 لك



 برعلا كولم

 نم اوزاح نبذلا « نوبحلا نوصلحتلا انؤاقدصا » مهنمو . تارهاشملا
 مهل قلطتف ًأناشيثو ةيتر وا "' انقل دنهلا روطاربماو ارتلكنا كلم

 . ندع يف ًاعيدوتو ابيحرت معفادملا

 يهو « ةيمحملا مستلا يحاونلاو ندع يف زياكنالا ةطخ هذه
 اساسا مئتلت الو فالتخالا ضعب الثم ريسع يف مهتطخ نع فلتخم
 نيب « ةنرملا ةدعاقلا يف نيفرطلا نيذه نيبو . قارعلا يف مهتطخي
 يفو تيوكلا يف اهارتس ةنورملا يف ىرخا رهاظم « هادغبو ندع

 . نيرحملا

 امسا ةينائعلا ةلودلا كالمأ نم ةنس نناقثو سمخ ذنم ندع تناك

 تسسأت نا لبق يا كلذ لبق تناكو « العف جل ناطلس ةزوح يفو
 اهدجمب ندملا رخافت ءاعنص ماما وأ نميلا كلم مكح يف جا ةنطلس
 ةمسن رف ةثعب م 11١4 ةنس يف اهءاد دقف . اهترادتب ةب رحبلا لكاسالاو

 اباتك بتك « كورال همما لحر اهبحصي « نبلاب ةراجتلا يغبت ةيراحت
 ةسرعلا ندعي يبنجالا اذه انف'رعف . "' ةلحرلا كلت هيف فصي ًاريغص
 امدنع لسرا يذلا قالخالا ميركلا اممكاحيو < ناهزلا كاذ 2
 «مهب نوبحريو مهنوايقتسي هلبق نم ًالاجر بناجالا بك اريم رصبا
 . تايطرملاو ىولطاو دازلا مهيلا نولمحي نيمادخو

 هدهاشي ال ام اهمف او دهاس عييماسأ ةعضب ندع يف نو.سذرفلا ماقا

 لب 2« ديحوتلاو برعلا ندع مايالا كلت يف تناك دق . مويلا ميل اسلا

 رصحنتت قرشلا يف بناحالاو زيلكنالا حنق يتلا ةيناطي ربلا نيشاينلا )١(
 [صتقطغ 0هسمدصتمم ه2 طه ةمقتدص 8سصماعو يأ اك 0.1 آل. نيب رب
 [رماتوعطغ 0هرممودصتعم ه2 طق 8ةو» 058 8 يأ 15. 0.5 1. و

 ؟7هرمعم 09مق 1: ةعدطأو 11ةن76086 م37 18 8 (')
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 ةيمحملا يحاونلاو جل خياشمو نيطالس

 . نأشلا زيزعلا 2 ىلخلا ميريكلا « بناجلا قيقرلا < ممصلا قرسشلا ندع

 تبأر . نامزلا كاذ ف يدنلوه ماسر ساحنلا ىلع أهرفح ةروص هلح

 بدن ىف راعشسإلا رثني امرا نبا : تلقف « باتكلا تأرقو ةروصلا

 كروصق ئاو 0 ندع ةربزجلا قوطي ناك يذلا كروس نبا 9 رايدلا

 عاوناب ةفوصرملا يما كتامامح نباو ؟ نادحت يذ نبا روصق قوفت

 بابقلا تاذ كدجحاسم ناو 9 مانصالا همع نم ةمقرب ةنادرملا « ماخرلا

 «كئارعشو كئايدا راثآ ناو ؟ءانبلا ةقيقدلا نذآملاو «ءاقرزلاو ءاضيبلا

 مويلا ةغللا كلت نبا لد ؟ كناول تحن سأرلا كماس يشع ناك نمو

 9 ابيبلا برغلا نهو قرشلا نم ترس تامناطمطو تاناطر نم

 ةحاصفلا هنيزن « ةيموقلا ةدحولا ربظم ىقنلا فدرشلا رهظملا كاذو

 ديرا الو . ديحوتلاو برعلا ندع تناك مايالا كلت ندع نا تلق

 ناكف ةمموقلا ةدحولا اما .ًاضيا ةغللاو ةءموقلا لب طقف نددلا ديحرتلاب

 دالبلا نم ةيوازلا هذه ىلا اورجاه نيذلا دونا طيلخ نم ءيش اهللخت دق

 ارتءاح موب ندع يف "”نايئييلا ناكو .٠ زيلكتالا اهلثحا نا لبق ةدرعلا

 مهنا لوقيو هباتك يف مهركذي كورال ويسملاو « ةيسنرفلا ةثعبلا

 يديزأا يفاملا يبرعلا ناكو . أببمق ةفرامصلاو داحتلا يا ةنيدملا ثوم

 وهو « ناسحالا لك مهبلا نسحيو « نادخالا مهنم هل ذختيو مهم ركي
 نه مادخو مهما دخ نم نون وكيس ليقتسملا ف هءائبا نأ يردي ال

 . برعخملا ندم كلذدك اوءاح

 .راجتالاو رافسالا وريثكدنهلا ويقينيف تاينبلاو توذاح بحاص ,هتفل يف اينب )١(
 (؟5) ١ برعلا كولم

 قييم



 برملا كولم

 ةنيدم . دسحوتلا ةنيدم ال يس كرذشلا ةئيدمف مويلا ندع اما

 محفلاو ةراصحتلا ةنيدم « ةيبوروا الو ةيقرُب الو ةيبرع ال ةيمومج

 « قرشلا قراط لبج ةيبرلا ةبجولا نم يه . ةيركسعلا براضملاو

 يبرعلا رحبلا يف مهم عيزوتو داريّتسا زكرم ةيراحتلا ةمحولا نمو

 نيب ير يتلا ماعلا رخاوبل محف عدوتسم يه ةيرحبلا ةبجولا نمو
 يسد ر عدوتسم كلذ لك لبقو كلذ قوف يهود ؛ برغلاو فرشلا

 ال. ىنهلاو ةيناطيربلا رزطا نيب قيرطلا يف ةيزيلكت الا رخاوملل

 . سيوسلاو قراط ليج ىوس اهقوفي
 ىعدتو ةسايسلاو نوصألاو محفلا ندع نيمسق مسقت ةنيدملا نأ

 يف . ركسعملا يا بمك ىعذتو تاقبوملاو ةراجتلا ندعو « يهاوتلا
 .طابضلا تويبو تايلصنقلاو داتعالا راد ءىطاشلا ىلع يهو ىلدالا
 قرشلا عئاضيب ابييف عابت يتلا نزاحخملا ضعيو « لازنالاو نيفظوملاو

 ةفاسم ىلع لبجلا ءارو ىهو ةيناثلا يفو . ةيلاغ راعساب ةئيدرلا برغلاو
 اهيفو « تامزلا يدق يف ًاناكرب ناك ام وا « ناكربلا مف يف « لايما ةسخ
 مسملا اهيف ٠ نايدالاو ضرالا بوعش لك نم ناكسلا نم افلا نوعبرا

 يذلا اينّيلاو ©« س.شلا ىلا ىلصي يذلا يسرابلاو « هللا ىلا ىلصي يذلا
 يليعامسالاو * نابلصلاو دوصلا مركم يحيسملاو « ناثوالا ىلا يلصي
 نم اهيفو . نائرلا بهذلا ميسم يدوهيلاو « نامزلا بحاص ”بحاص

 جرب ىلا مهنولمح نمو مهوفرحم نمو ممتاوما نوئفكيو نولسغي
 . نايقعلاو روسنلا ميلك اتل ةنيكسلا

 اما . نورخافي الو نوحيربو نوزفانتي الو نورجاتي ءالؤه لك

 اماو « ةيبوروا ما ةيدنه ما يه ةبيرعأ فرعت” ال ةدحاوف مهتويب
 نوريغتي ال اهالظ يف مهو « باغلا يف لاغدالاو راوشالاك يبف مهنايدا

 فيما

 صحم جوي رووفتل ذل ٠-٠



 ةيمحلا يحاونللو جهل خياشمو نيطالس

 . تاككاشلاو نوكئاشلاو تارهازلاو نورهازلا . نوروطتي الو

 ةنفجو مالسالا ريغ ابيف نكي مل اندع كورال ويسملا راز موي نا تلق

 بهذم ةثم ةينيدلا بهاذملا نم اهيفف مويلا اما . ناينُبلاو دوهيلا نم

 ريغ اهيف سيلو . ناماو مالسب « ناكربلا مف يف اهلك شيعت بهذمو

 « ةوقلاو رائيدلا هز زعبو « ةمقتلا هنوصت ؛« ةيسا.سلا بهاذملا نم دحاو

 اًماد وه « ًاننجا وا ناك ًاينطو ء.رجاتلاو . لالتحالا بهذم وه

 . ماظنلاو نمالا ريغ ةموكتحلا نم همي ال يرحاب وا . ةموكحلا عم

 اهيف نانك ر ماظالاو نمالاف ةيناطيربلا ثدع ةموكح يف لبق امبمو

 .٠ ترانا

 شيج نم ًامسقو تانكشلا اميف فال ركسعملا ةيئاثلا ندع ىعدت

 ةيدق نوصح اهنذق للكي ءامحسلا لابجلا نم ةقلح يف يهو . لالتحالا

 أما ٠ ةيرحملا بك ارملاب مويلا اهنع نونغتسي زيلكتالا نال ةروحبم

 !''ءاملا دادسا يبف رباغلا اهدجم لظ نم ىقبت ام راثآلا نم اهمف ام ربشا

 ( امكحم [نيتم هاني <« نيليج نين ردحتم قيضم يف ةشملا دادسالا كلت

 نيح ههايم دحاولا بصي « دس قوف دس . روخصلا يف اهضعب ًاروفحم

 نازخلا ىلا دادسا ةدع ءالتما دعب يضفت ىتح ٠ هتحت دسلا يف ءىلتع

 لمججا نم يهو دادسالا هذه نكلو . نيلملا حفس دنع مل اقلا ربخلا

 لك نيئرم وا ةرم الا راطمالا ةلقا ءىلتمت ال « ماعلا يف ةيسدنهلا لامهالا

 نرقلا يف تينب اهنا لوقي نم ني روملا نمف . لوبجم دادسالا هذه خيرات )١(

 فلتخي ال امو . حييسملا لبق ةنس ةثامسجخو فلا ىلإ اهب دوعي نم مبنمو حيسلل سماخلا

 ١م ةئس تغرو تررفحف يناطيربلا لالتسالا دنع ةهودرم تناك اهنا اهرما ف

 . ءاملا نم نولاغ ثويلم نينامث عست اهناو

 ا



 برعلا كولم

 ام لك نم مثا ىه لاغشسا ةرئاد ؛ ةسامسلا ندع يا ىهاوتلا يفد

 ةنهمو © ءانو ةسدنه ةمدح اهلك أبت ومد 6 ةريشم ةرين ةرماع ةسار ع دو 35 56 1 . هاش -

 معطملا ايف اهتاذب ةءاق ةيرق يه . اهلك ةيمسرلا نهملا نم مها اهناكس
 اهنمو اهيلاو . اهعيمج ةحارلاو ةضايرلاو وهللا بايساو يدانلاو ةناخلاو

 نم . لمعلاو ملعلا رحس « ثيدحلا رحسلا كالسا « كالسالا هت
 ايقيرفا نم « نييسابقلاو ايلارتسأ نم « 5 ريمكلا قرسشلا رزجو ف رسثلا

 ملعلا كال سا يف رحسلا جاوما يرحت ضرالا تاراق نم« ايورواو
 ردص ىلع قريبتو « راحبلا قامحا يف ء ءاملا تحت نطتو مهمهتف ٠ لمعلاو

 يف شامقلاو 2 شاهقلا يف كلسلاو « كلسلا يف نماك اهروثو <« سبيلا
 عاّتجالاو ةراحتلا ءابنا « ماعلا ءابنأ يه ٠ ديدّلا يف راقلاو « راقلا
 ةودرلا كلت « ندع ىلا لصتف جاومالا تحت قربلا اهلمحم ؛ ةسامسلاو

 هيلا جومتت مي هنم عزوتت مث . كانه قربلا زك رم ىلا « اهيف ةمبملا
 يف تافاسملا ىلع يضقتو « ةيبرغلاب ةيقرشلا ممالا طب رثف . [حاوما
 ةسيارلا كلت نم دنع هفصن كلس ف اه رصحت « تالسارملاو تالماعملا

 ماوق وه كلسلا اذهو . ًالامثو ايرغ رخلآلا فصنلاو <« ابونجو قرش
 ةيندملا ناكرا دحأو ةراجتلا ماوق وه لب « برغلاو قرشلا نيب لاصتالا
 نارمعلاو

 . :لسدع يف يتلا كلت نم ربك ا قرب زكارم ملاعلا يف نأ كّسال
 فقوا « كلسلا كاذ عطقا . اهنم مها نظا ام ىلع ملاعلا ف سيل نكلو
 « كانه راج ليل ندندت ىلا هلآ ةملا تكسا ؛« ةيبا رلا كلت ىلع لمعلا
 تاراق يسمو ؛ تافاسملا يف اهدادشساو مدقلا اهماظ ىلإ راحلا دوعتف

 ف

 0 ا



 ةيمحملا يحاونلاو جل خياشمو نيطالس

 يف اهنم لكو « املارتساو ايقيرفاو ابورواو امسآ « اماك مدقلا ملاعلا

 وأ لوضفرلا امام يلا كلث ريغ اين ةلص ال « لامجلا وأ رزجلا ةلزع

 . راخبلا

 نارمعلاو ةيندملا يدبأ ىدحال ندع يف فارغلتلا كرش نا<«لحا

 اهنكل وءادوس ثدي رحملا ءيطاش ىلع « ماكرلاو مارهالا كلت يف كانهو

 دون ةثيدملا قوفو اهقوفو . راخبلاو مخفلا دي يه « ءاضيب نارمعلا يف
 هزاوناب بكارااو رشاوبلا ةحرح ريدبو البل ءاثمملا ريتني جاهو

 2 ةسأ رلا هذه ىلع قربلا شرع . يداملا ندع ثولاث اذوه . ةنولملا

 محفلا» اكر ف قوق ا ىطاشلا ىلع داخملا شرعو « ايتراح ج ىلع رونذلا شرعو

 ايمردزب الو اهمامسأ نوببرغلا ريكي 5 ةأمح اهلك اهسف نأ . ةيلاعلا

 ةراحتلا يبحت مهذالب يف يهو انوردزي فيكو . نويقرشلا انطاب

 قرغتو مدطصتف « ندع ةرانم « ةزانملا كلت رون أفطيل ! ةراحبلاو

 ةكرح لطبتو فقتف محفلا تاكرش باوبا لفقتل ٠ رحبلا يف بكارملا

 نيب ةثيدحلا ةلصلا هذه كاذ ذا عطقنتو « برغلاو قرشلا نيب رخاوبلا

 . ايلك تاراقلا

 ا هريدت دب نمو , ندع يف راخبلاو رونلاو قربلا نم نذا دي ال

 ةيئاباي ًادغ نوكت دقو . ةيئاطيرب مويلا ديلاو . اهمحتو اهيلع ظفاحتو

 هذه ىقبت نا عمجأ ملاعلا مهو مويلا انم . هلل دغلا نككل . ةيبرع وا

 ناكولو . ماظنلاو نمالا فنك يف « ةميملا ةلصلا هذه « ةرييكلا ةطحملا

 نييناطيربلا ماقم موقي نا عيطتسي ىبحم مامالا نا نيقللا نه ةرذ 'يف

 حورلا نا فسآ يلا . هيلع ًايينجا وا ناك ًاينطو أدحا تلضف ال

 ءىراقلا اه ا كنزميو يذز زحتسل هناو «تالحضاو ندع ف تصاقت ةدبرعلا

 دب يف اهارت نا « اهراغ دجي نم ءيس ىلع انفرشا دن ةو « يلرعلا

 عم



 برعلا ك ولم

 هريدمو « داصتقالا هكاحو «.لاملا هديس نامز يف اننكلو . بناجالا
 يث ةريغص ةفيظول مويلا انلهؤي ام ةثالثلا نم اندنع سملو . معلا لوالا

 . ربك الا نامزلا اذه لمعم

 ىف ةطع ندع نا . انيلع ناك ولو قا لقنل . انسفنا يف ىح لدعنل

 نذا زيلكتالا رثأتسا امهم . اهيف ةحلصم هلك ملاعلل ناو « ملاعلا قيرط
 مهسفنا 0 ثياو . مييلع بجاولا ضعبي نوُعاَق بير الو مهف
 رثكا زياكتالا نم يغبن اننا ىلع . ماظنلاو نمالا هيف مكحي نوعفتنيل
 مسهنم يغبن . ندع ِف هتماقا ئم لوالا مويلا ف حئاسلا هدهاشب امن

 فاصنالا مهنه يغبت ٠ مدالب ف هزيزعتب و هبحب اورهتسا يذلا لدعلا

 هيف ال مايهالا مهنم يغبن ٠ ينوسكسلا بعشلا ايازم نم وه يذلا

 نم ءيشس ىلع ةظفاحلا  مهوقعو مهماسجا يف هلها ةحصو دلدلا ريمعت

 حلصي ًءام- مهدالب باذآو مهتغل ةئسانلا ملعت سرادم  ةيدرعلا حورلا
 الأ مهر ةنس نونامو سمخ كردع يف ز.لاكنالا ىلع ىذم للشرب١١( .

 . قاوسالا شرل ةيرقلاو ناسنالا نوم دختسي نولازي

 ةفرامص ندع يف . هتافآ نم ًادحاو ًالاثم كاهو « فاصنالا تلق
 اهنف سمل نكلو دوقنلاو ةيلاملا قاروالاب نورجاتي نوديدع راجتو
 . روهشملا يناطيربلا دما فرصمل عرف وه دحاو فرصم ريغ
 ةراحتلا لقرمي ًادادبتسا راجتلاب دبتسي ديحولا هنال فرصملا اذهو

 رثب نه رحب جلام وه وهو ءاملاو ٠ مدقلا زارطلا نم لازت ال ندع يف ققارلا(١)
 ىلا ةجاح ىف امئاد ىهو قرطلاو ٠ لامخلا اهرحت ليماربب عزودد ناؤع خيشلا ف
 هلك كلذ يف ةموكمحلا رذع اما . ةيدقلا ةقيرطلا ىلع لازت ال ةرائنالاو حالصالا

 »© برعلا كولم 2 هياتك يف بوكاح دلوراه ٠ لاملا لق
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 ةيمحلا يحاونلاو يبل مياشمو نيطالس

 اف رصم لعلصانقلا ىلا رمالا م منم نو ريثك اكش دق . اماسا فعضد دو

 ةرظانملا ففخرف كانه 32 هل حتفي ًايلاطيا وا تت رف وا اك ريما

 ةرهاظ تايوعص كلذ نود نكلو . دنها فرصم راثئتساو داديتسا

 . اهببقادي بيراالو ندع ةموكطو « ةمفخو

 . راممتسالا يف ةراغص دعي يذلا راثثتسالا اذه لثم ًارذع ىرا ال يلا

 مها وس ثنود مصخاو بنذلاب زيلكتالا درفا الا لدعلا نم نا دمي

 مه عوصم يف نوبلاطيالاو الم ينوبدح يف نويسنرفلاف . بيزثتلاب

 1 ًارجات دمت ال ىف .ندع ف زماكتالا لثم لسبقلا انه نم

 دقو 7 يسنرف ريغ فرصمب فيكف ينوبيج يف ةايلاطيا وا”ايزيلكتا
 ريغ فرصمب فيكف عوصم يف ”ايزيلكتا وا ةايسنرف الماع دمت ال

 « رامعتسالاو ةداجتلا يف ةريغصلا ةيبوروالا حورلا هذه نا ؟ ىيلاطيا

 بابسأ لوا نأ « راكتحالاو راثثتسالا حور لقف تش ناو

 يبودوالا كاشلا قبطت ال تنك اذاف . قرشلا 2 يبوروالا طاطختالا

 دالب 54 كلثم اهرمثتسمف اهماتغب ةصرفب هيلع نضت تنك اذا « 0

 « قح يابو ؟لقالا 5 نظلا هب نست وا ينطولا قم طت فيكف «

 خخالا اما كل صلخم يلا 9 مارتحالاو ةقعلا هلم بلطت 6« هده لاو

 كيل نوكيو « كمدخيو يقرشلا كعمطي دق . لوقا ام يف يلوردالا

 وره سلو . كرقتحيو كهركد هبلف يف هتككلو « هيخا ىلع اسوساج

 يف ركحفو يبودوالا جالا ا اما كسفن ىلا دع ٠ مولملا لوؤسملا هدحو

 (أاكرتشم هدالب يف ًاريخ قرشل نبالو كل يغبا ينا . لوقا ام

 ًايواستم « ؛ ًالدابتم

 ينأك . نيتمالا نم نيفصنملا بجعت ال رمعتسملا ايا كحور نكل

 3 ان ريغل سمأو اهانرمعو اهاتحتفو دالبلا هذه انئِح : لوقت كعمسا

 ال



 برعلا كولم

 ف يبوردالا راهعتسالا حور يه هذه . انعافتنا اهسفو أهلم عفتني نا

 رهاشظم مها قرشلا ىلع كسفت يلا محورلا يهو برغلا سايارط فو

 < اهفطلت مهعامطا يف ةمكتحلا اذيحف ماظنلاو ةرادالا يا يب رغلا مكملا

 نم ثسأ . ةممولا هيقاوع نم فيول مراثكتسا ف ةفاصخا اذصو

 مههوجو برغملا نولوي نم الو 2« نوبرضيود مهنويع نوضمغي
 ءالبلا هيف معي موي نم نيميوردالا ىلع باها ينكلو . لتروهركيو
 بصعتملا قرشلا « نوئجملا قرشلاو لقاعلا .قرشلا  قرشلا ضبنيف
 « ابلكح ةيبوروالا ةيندملا ىلع ةدحاو ةضهن ضوني - لهاسنملا قرشلاو
 « تاوبشلاو هرشلا ريغ « اهتائيس ريغ اهيف ىري ال هلال « اهريفاذحم

 نرا ةءاسلا كلت فزأت نا لبق يدؤب . تارككاملاو راثئتسالاو
 عفتنيو « نافلتأيو نانثالا مافتنف « قرشلا لقعيو يبوروالا لدعي

 نا كس الو « ناتياث نانكرز ندع يف ماظنلاو نمالا نأ: تلق
 ةسايسلا نم ءلثمو اهسج ةوقلا نم ًأطسق (ىليبس يف اولذب دق نييناطيربلا

 فيحلا نم ناولخي ال اهل ةرواحملا يحاونلا ىلع مءاليتساو ندع مهالتحا
 . عادخلاو

 .اهمف مقي ريبك شيج اهتياجح بحي هناب ندع مهلالتحا دنع اوماع دق
 مالكا مديقت يتلا ةطخلا كلت تالضف ذئمود دما ةكرش ةرادا نكلو
 « دنهلا ِق روم الا ماهز ةيناطيربلا ةموكسملا تماست ام دنع 5 . اهماع

 اتت املا تأرو « ندع.يف اهزكرم ديبأت يف ةوقلا ضعب تمدختسا
 اذا ةياجا .نع كلذ عم زديعت كقق . اهسف طبارت ةيربو ةيرح تاوق ىلا
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 ةممحما ينتخاونلاو جمل خياشمو نيطالس

 نرقيحي نيذلا برعلا تايدعت نم اموصت عردلاك ةقطنم ندعل نكي مل

 « دورقلاك نوبراختو « لاشلاو برغلاو قرشلا نم ثالث تاهج نم اهب
 « ةدشلا همعدت نبل ةسايس كلذل تنختاف . لانجلاب نومصتعيو

 ءالبتسالا عطتست ل ام يفارالا نم تعاثباو « تاضوافملا ترشابو

 هجاتحت يذلا :عردلا ندعل مف . ةوقلاب هذخا أشت لو ةسايسلاب هيلع
 اهنمو « ًالامث ريمالا راذ ىلا ًايرغ رحبلا ىلع ريدغلا نم دي طخ وهو

 ةقطنملا هذه يف تماقا مث . ًارح دّمعلا ما ىلا لاشب ءاقرش

 ءدنلا نم دونجلا اهيلا تلقنو «:ةيركتسعلا تاماكحتسالا ةيناطيربلا

 ةحيسمصلا نم « اهب نيقيحلا برعلا نم مئاد رطخ يف كلذ عم تلظو

 مهريغو عفاويلاو بشاوحلاو

 ٍتابييثجلا فالا كثدع.نع عافدلا انفلكي دق ؟ نذا لمعلا اف

 فالآ ةرشع امئاد اييف مقن نا انيلع نيعتي هنا انضرف اذا اسوي

 فالا "اعينم ”اعرد 'اهاننظ يتلا ةقطنملا نع عافدلا انفلكي دقو . يدنج

 ليلقلا ل زواحني ال ت اقفثلا يف دخ ىلع فقا ينكلو .

 ةيناطيربلا ةموكحلا نا ضرتفاو « موي لك 4 ةسقلا هذده نم

 م هجدالب ىلع ىل راوتستو ؛« مهدؤتد نابرغلا خودت نا كلذ عسبطتست

 ا نا ذئدنع رطضت ابنك و . لال _تةءالا ةقطنم ام يف اهلخدتف

 تاعطاقملا هذه نع 3 دل «تاقفنلا فءاضتتف « ةيركسعلا اهتاوق

 اسهننا : ةحشنلا .٠ الايش ًاقرش ةاوش و دويز نم لالا برع تاراغ

 ريش نذأ ءالولاف . راطخالاو تاقفثلا تداز نميلا يف انلغوت اماك

 يغش نم ًالواابهب بهرث ةوق نم أنل دب ال نا. ىلع . ءادعلا نم
 انحفاص مث « خيشلا كاذب انلكتو « ريمالا اذه انزيسك اذاف ٠ هءالو

 تاعدالاو ةقادصلا نم اعل ناك.« تارهاشم لاملا انلذبو انملاوو

 ىلا



 برعلا كولم

 .٠ ددرت أم

 اهببف تداف نونس اهالتحا دعي ندع ىلع ترم .٠ ناك كلذكو

 تدهاع مث لثابقلا تبراح . لاجرلاو لاملا نم ريثكب ارتلكتنا

 دود حلا تماقاو « مهتقرفو ؛ مهةلرض ًادحاو ًادحاو مهغءارمأ

 عبتقادص ترثساو ؛« نيطال_سلا ماقم ىلا مهةعفرو » مثيب

 برا تاقفن ىلا ةيسنلاب تارهاشملا كلت يه امو ٠ ةءلاملا تارهاشملاب

 9و عافدلاو

 وأ تايالو عست ةيمحملا ةقطنملا يف . رخالا باسحلا لودج كلا

 زيلكنالا ىضاقتي ريما لك نا ائضرف ولف ٠ تائطلس وا ثاراما
 ةرهاشم اننئتسا اذا « تارهاشملا ربكا ىهو روش لك ةسور ةثيعبرا

 ؛ هءادعا وا ريمالا لاجر « ءامتز ةراما لك يف ناو « جل ناطاس

 ءالو نع هعفدت ام غلبيف )م ةمسقلا هذه لكم كلذك مه وضاقتي

 يا روش لك ةيدور فالآ ةيناع وا ةعمس مهاجرو ةعستلا ءارمالا

 باسح يا « نيضارتفالا ىف نا انضرف اذاو . ةيزيلكتا ةريل ةئمسمحخ

 . اهقوف ال ةقيقملا نود يبف ةغلابملا ضعب « ءارمالا باسحو شيجلا

 ةيسنلا يه هده . نيطالس وأ ءارما هر مهم أقم موقي عافرلل

 نم مأ تارهاشمل عفدي نّمأ 9 نّدا بساكللا نم . ةنساسالا

 ؟ اهضيقي
 أدبملا يا ةيكحلا ةسايس اهولتت « مزعلا ةسايس زيلكتالا نم اهنا

 راحت ءاره ال مهف .٠ لاغشالا ف ةيراحتلا ةدعاقلاب نو:رقملا نرملا

 تاقفذ نيب اوريخ اذاف . نوكنحم ةساس مهنا ا © نورائي.ال

 انربتعا اذا « امنا . ورغ الو ةيناثلا نوراتخم تارهاشملاو شجلا
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 ةيقربلا تالصاوملا ةطحم همبت يذلا ملابعلا مث لوا ايئاطيرب ةحلصم
 ةحاصم انريتعا اذا اما . ةمئاغ ةقفص ةحبشنلا تذزاكل « ةيراخبلاو

 نورساخلا« لاح لك ْق نو رساخلا منال مغلاو فسالا انيرتعمشف برعلا

 .٠ لاومالا تفءاضت ناو



 برزعلا كولم

 دمها ةكرش لجا ئه

 دم نم اهفوخ  ةيلعلا ةلودلا نع عفادت ارتاكنإ - ةيقرشلا ةلئسملا

 نم اشاب ميهارنا جارخا - ١م 6. ةنس ندنل ةدماعم - اثاب ىلع

 اهلالجحا ندع ا محفلا عدوه دنا ةكرش - ئنميلا نمو ايروس

 أدمملا - اهدوثي جل ناطاس مه زيلكتالا ةدهامم - ١ مسه ةثم

 عييسوت - « كنع هذيفنت ىلوتن نحنو رمالا بحاص تنا » ل .نرملا

 زيلكتالا ابالي ال ةقيرط -ناثع خيشلا اورتشا فيك - ندع دودح

 ديك -ةلدغا ةقطنلا عميسوت يفككت ال نامثع خيش قاس مهدالي يف

 . ةرهاشمو ديقو

 ىريعكا برخلا تايداع مغرب ©« نور 55 ماعلا واوأ لازي ال

 قرشلاو ابوروا ةسايس يف ةموؤشملا ةلمسملا كلت «نازول رمتؤم تابراذو

 اينيحاوط يف تمطحت لب « نييساسلا ربكا اهايذا يف رثعت يتلا ىندالا
 تراكف « تاينلاو دصاقملا نسحا اهلالظ يف تدسفأو « مالحالا ربكا

 فرشلا نم هب تدافا ام ىلا ةيسنلاب اهبسيو اهنم ةما لك عافتنا
 فاصنالاو ملعلا ولوا لازب الو . ةيقرشلا ةلمسملا يهو الا . نادجولاو

 ىربكلا ديلا ابيف رهدلل نراك تابالقنا مغرب « كلذك نورك ذب

 8-5 مهالاو لاصحرلا ىلع رطيست ىلا ثداوحلا ديراو رهدلا تلق

 تاوصاب 0 ةفالخلا » تاوصأ ا-مسف تطلاتخا يلا دنطا تاحبص مغربو

 نا « يناطيربلا دسالا ايف 94 يلاغلا ( كيدلا رباكد ةسامسلا رئاود
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 ةيمحلا يحاونلاو جل خياشمو نيطالس

 ةمالس نع ًامئاد عفادت تناك اهدحو ًانامحاو لودلا ةمدقم يف ايناطيرب

 ةلوقملاو ةروشزملا ةءاكلا يف رصحنمل اهعافد نكي مو . ةيناؤعلا ةلودلا

 نكي مل هنا ديب . لاومالاو مفدملاو فيسلا ىلا اهزواجتي ناك لب
 . هللا هحول ناجي

 ةلئسملا كلت ركذ ددجا نا ةملكلا هذه نم دصقلا سبل
 . نازول رّمؤم امهدّقُع لح دق نا سانلا نظي يتلا ةريطخلا ةيسايسلا
 ةصق هيلع صقاف تضم ةنس نيعست ىلا ءىراقلاب دوعا نا يدصق اماو
 ةلودلا نع ايناطيرب عافدبو « ةيقرششلا دنا ةك رشبو ندعب قلعتت
 . ةينائعلا

 كت يف اناطيربو ةلودلا لغشت تناك يتلا ةزرابلا قئاقحلا نم
 ىلع ىلوتسا دسق ناك مهاربا هنبأ ةطاسوب اشاب يلع دمع نا مايالا
 , نعملا نم ًاءعزدو ةماهتو ًاريسع ةمدرعلا داللا نم لتحاو انروس

 ايئاطيرب تأرو . حلفت ملف راطقالا هذه نم هجرخت نا ةلودلا تعسف
 « ا حلاصم عم مئتلت ال ةيبرعلا دالملا يف انساب يلع دمج عماطم نا

 تقشتماف « ةنقرشلا ذنهملا ةكرششبو دنهلاب اهنم قلعتي ناك ام ايس الو
 تناكو « ةلودلا نع ًاعافد لوطسالا تك رح يرحلاب وا « ماسحلا
 احسنا يفو ةيروسلا دالبلا نم نييرصملا جارخا يف ربك الا لماعلا يه

 . نميلا نم
0 

 ةدهاسم م٠4. ةنس زومت ٠6 يف تمربأف نددل رّئؤم دقع مث

 يدوس اهبجومب تديعأ « ايئاطيربو اسنرف نيب برحلا ىلا يضفت تداك
 ىلع ىف ناكلو . رصم ةيالو يف ىلع دمج تبثاو ةيلعلا ةلودلا ىلا
 ةسسنرفلا ةسايسلا رمؤملا كاذ يف تزاف ول كلذكح رصم يف ىلع دم
 دصاقملا كلت نككت ل . ةيفخلا زيلكتالا دصاقم يشخت تناك يتلا

 كلدر



 برعلا كرام

 اهضعي تققحو « باجحلا اهبنع نامزلا فشك دقو «مولا اهريغ ذئموي

 « قارعلاف «ايروس ىلا رصم نم ربلا قيرط تحتفنا دق ابف . ثداوحلا

 . دنفاف

 قيرط يبف ةرششابم ماتهالا بجوتست تناك يتلا قيرطلا اها

 « ىلوالا راغبلا مايا « مايالا كلت يف ايناطيرب تناك دقو . رحبلا

 نوكي نال حلصي يبرعلا رحبلا وا رمحالا رحبلا يف ناكم نع شتفت

 ىأرف . اهنمو دنهلا ىلا اهقيرط يف رخاوبلا نيومتل محفلل اعدوتسم

 اولظو « ةياغلا هذهل ناكم حلصا ندع نا ةيقرسشلا دنفا ةكرش لاجر

 اوعفرب نا ةسايسلابو تادهاعملاب نوغسيو اهيلع نوم وحن ةنس نب رشع

 اممغبي ةمايت ىف وهو اساي مها ربا ناكو . يناطيربلا معلا ابعالف قوف

 مهاربانم افوخ زيلكتالا سجوأ .اهصوصخم جم ناطلس رباخيو كلذك

 . نيينامعلا ةحلصمب مهتحلصم تنرتقاف
 دمه ىلا نوتسرملاب دروللا ذئموي ةيناطيربلا ةرازولا سنر بتك

 نا بحق ةيبرعلا داللا يف هل قح ال نا لوقي 8١م ةنس اساب ىلع

 راجتالا زيلكنالا لوخق ةلودلا عم ةدهاعم دقع مث . اهنم هدونجا بحس
 كلت يف ًايرامت ًازكرم مهل نوكتل ندع اهنم بلطو ؛ةينائعلا كلاملا يف
 يه امو . تلق اك محفلل ًاءدوتسم اهنوغيب اوناك مهنا ىلع . ءاحنالا

 « راحب ةثالث ءارو ؟ ندع يه نيا 2« ندع 9 نيلاحلا الك يف ةلودلل اهتيمها

 ةدامس الو « ةناتسالا نع لايمالا فولا دعبت « ةيبرعلا دالبلا رخآ يف
 . اهيف ةلودلل ةيقيقح

 ةيقرشلا دنحلا ةكرش نكلو . نامرفلا ديجملا ديع ناطلسلا حنم
 نامرفلا ناو برعلل يه ندع يف ةيقرقحلا ةداسسلا نا ملعت تناك

 تناك . هب نوعرذتي ثداح لالتحالل يغبنيف . يفكي ال هدحو
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 ةيمحلا يحاونلاو جحل خياشمو نيطالس

 مري تاذ ثدحف ةرجاتمال ندعب مايالا كلت يف رق ةيناطيربلا بك ارملا

 ةرادا تثعبف هوبمنو برعلا هيلع اطسف كانه قرغ ًايعارش انك رم نا

 بلطي دونجلا نم ةئمالث يف ىبرح بكرم ىلع سنيه ناطبقلا ةكرشلا

 « جل ناظلس « ناطلسلا ضوافو ندع ىلا ءاحف « ضيوعتلا

 « نامرفلاب يزيلكتالا جتحاف <« هومس ىنأف « ا يف ًاممقم ناك يذلا

 بيب لهو ؟ نييناؤعلا ناطلس وه نمو . (ظيغ ىبرعلا ناطلسلا طاشتساف

 9 هل تسل ًادالب

 ناطلسلا رمأف و مسو ةنس م كاك يف ندع سئمه ناطبقلا برض

 نكلو « برعلا ملس . اليوط مدي ل لاتق ثدحف « عافدلاب ةيماملا

 دقع نم نكم نحئافلا ةمواقهمو ينوياملا طخلا هئاردزا ف جل ناطلس

 ناب ًادبع هعم زيلكت الا عطقو « هقوقح ضعب هل تظفح ميعم ةدهاعم

 ةءادب تناك « ةناسم لابر فالا ةتس لالتحالا نع ًاضيوعت هل اوعقدي

 . ةيبور فلا ةنم وحن مويلا غلبت يتلا تارهاشملا كلت

 ىعدي ندع نم امْسَق ةيقرشلا دنهلا ةك رش مساب زيلكتالا لتحا

 زواجتي ال 2« كمسلا يداصصل شاشعا ريغ ذئموي نكت مو يهاوتلا

 مث « ةريصق ةدم اببف اليتم ناطلسلا لظو . ًاسفن ةئايسلا اهناكس

 ناث لاتق ثدحف « ايناطيرب لمك وو ناطلسلا نيب قئالعلا تخارت

 مهديك زيلكنالا داك : ندع برع لوقب هيف ةيغر زيلكنالل ناك

 نم مهوجرخاو ناطلسلا ةلسق يا ةلدارعلا ىلع اورصتئاف - فورعملا

 اونذأب مل نيحلا كاذ ذنم . "امات هاليتسا ندع ىلع اولوتساو يهاوتلا

 ةدهاعملا تددج مث . ًاريغص ولو تيب ندع يف هل نوكي نا مهناطلسل

 : اهطو رس نم يتلا
 .هتكلم يف مهتبامحليقب و زيلكنالا ةدايسب ناطلسلا فرتعي نا *«
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 برعلا كولم

 . ”امات ًالالقتسا ابلخاد ىف ةلقتسم دالبلا نوكتت نا *

 لخدت نود ”اسأر ناطلسلاو برعلا نيب تالياقملا نوكت نا *

 .« نيقيرفلا نيب فالخلا بايسا دحا لخدتلا اذه ناك دقو . زيلكتالا

 .٠ هدالب يف نيناوقلا نم ءاَش ام ردصي ناب قحلا هل نوكي نا م

 نودعي ال برعلا ءارما ) بناجالا عم تادهاعم دقعي ال نا *

 . 3" ( بناجالا نم

 .٠ بترلاو

 ام نوكي ناو نيدهاعتملا نيب دودحخلا ندع ةباوب نوكت نأ *

 . جمل ةنطلس كالما نم ناؤع خيشلا ةدلب اهيف اب اهدعب

 نذا نودب اهيلا لوخدلا وا جلل يف كلمتلا يبنجال زوجي ال نا *
 . ةيناطيرباا ةهوكتلا هيطعت ناطلسلا نم

 ."اصوصخ هلا رظنلا تفلال ىه ةريمخالا تاماكلا تهت طغآلا

 : زيلكتالا لقي مل . ةسايسلا يف ةئرملا ةدعاقلل ًالاثم اهيف نا ىرت املمأت

 رربمل دنبلا اوطق . ناطلسلا ةمارك اوسمي نأ اوشاحتي مبنال
 .رمالا بحاص ويسبلا بدحاص 1 تنا . نقيرفلا يف ربو نيتدامسلا

 . نذالا ءاطعا ف كنع لكوتن « هرمهأ ىلوتن كمادخ نحن انزكلو
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 ةموكح نذأتسيو ريشتسي نا نود ةدهاعم رخآ يبرع ريها مه دقعي نا ميطتسي
 . « كاملا ةللح »
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 ةيمحملا يحاونلاو جمل خياشمو نيطالس

 - ناطلس ةرايز ءاسو ندع ىلا ميئاسلا لصو اذا. كلذك نآلل وهو

 هومس ىلا ًاباتك بتكي نا امهوا : نيبجاوب موقي نا هيلع تحتي

 ناك اذاف . داتعالا راد نم نذالا بلطي نا يناثلاو ةرايزلاب نذأتس

 الاو . هنع نذالا نوضفربو كلذ هوم“ نوماعي عنام نم كانه

 الو جيل دودح لماح زواحتي الف < هتدمو هادم نوددحيو هنوحنمف

 . ةدودعم مايا ريغ اهسف مقي

 تناك اذا ندع نع عافدلا ةبوعص ىلا قباسلا لصفلا ف ترشا

 ذاو تاعردملا ضعبو قايفب ةموكحلا ابصخت مل ام ةلتحملا ةدلبلا اهدحو
 تقاض ةطيسب ةماكبو . هيف دونجلا مقي ناكم ىلا ةجاحلا اه رطضتكاذ

 « ناؤع خيشلا ةدلب اهيفو ًالامش لايما ةمضب ىلا اوعلطتف ندع مهنود
 . ال : لاقف « اهيرتشن : اولاق . مهبلط ضفرف ناطلسلا نم اهويلطف

 ةيناطيربلا ةموكحلا ايللحت ال لئاسو ىلا داتعالا راد كاذ ذا تأمل
 ناّمع خسشلا هيح نم رثك ١ لاملا بحي ق.قش ناطلسلل ناك . اهدالب ِق

 . هيخا ةقثب ةز زعم © ةنطلسلا روما ةرادا يف دي يلدبعلا اذهل تناكو
 ىلع ًارس هئيبو مهني قافتالا لمه ةنس متو هنم زيلكتالا برقتف

 « لاير فلا نورشع هردق غلبم لباقم تائع خيشملا نع لزانتلا

 ىضماف . يزيلكنتا بهذ ةئمسمخو نافلا يا ( ةيور فلا نوعبرا )

 ًايعرش اكص زيلاكحنالا هدعف « ناطلسلا هيشا نع ةباينلاب عسبلا كص
 ةرسشع ةفاسم ىلع يهو ةيرقلا كلت تام يتلا مهد و دح هيج ومب اوددحو

 . ندع نم لايما

 هتالما رداصو دالبلا نم هاخا درط رمالاب لع اماف ناطلسلا اما
 ةلطخ يف رثؤي مل كلذ نكلو . ةكلاملا ةرسالا يف هقوقح همرحو

 مةيوق ةيماح ايف اوماقاو ناثع خيشلا اولخد . مهتسايسو زيلكتالا
 (؟9) ١ برعلا كرلم

 /١17؛



 برعلا كوام

 مثادلا مهجاجتحا نكي ملو .اهومواقي نا هوافلخ الو ناطلسلا عطتسي
 « مهيف رابجلا ةمسقب ةدم دعب اوضرف « ًاعفذ يدجبل عسبلا ةيعرش ىلع
 «ريمالا راد نوكتت نا ابيف اولبق زيلكتالا عم ةديدج ةدهاعم اودقعو

 جل نيب ةلصافلا دودحلا « ناؤع خيشلا نع ةعاس فصن دعبت ةيرق يهو
 . ةتغلا ةموكطاو

 نع عافدلا ف ةموكملا هله رطضت ُ مويلا ىتح نيملا كاذ ذنمو

 ةيححالا ةنطلسلا كرمج لازي الف « ىرخا ةرم دودملا عيسوت ىلا ندع
 . ريمآلا راد يف

 «تاناحلاو ةيدنها رك اسعلابةرهاع ةدأد تحبصأ دقف نائع خيشلا اما

 يلولا ماقم كلذك ابيفو. تاقيوملا عاونابو « تارفاسلا تانملاموصلابو
 لازغ ااكس تاناويح ةئينجو « ندع ءاينغا نيتاسبو « رحب متاح
 , نادعسو ةذفلقو



 اب ا يما

 ةيمحلا يحاونلاو جل خياشمو نيطالس

 - نسحم يلع نب لضف ناطلسلا  زيلكتالا نيبو هنيب ةدهاملا

 ءاعاص ماماو هقافتا لضف نب دحا ناطاسلا ةعبرالا كلملا ناكرا

 نيسحكلملا 5-5 يسيردالا نيو هلمب ةيرسلا تاضرافملا - كارتالا ىلع

 نب يلع ناطلتسلا 35 يف ةعارزلا ب رصه ىلإ هرفس - ةيب رعلا

 ناطاسلا - لضف نب نسحم حلصملا ندحملا همح نبا - لضف نب نسم

 ةدهاعم صوصخي تاضوافملا -زيلكتالا مم هقئالع نيسحت  ىلاحلا

 ةلئارولا ةقب رط 25 ةيمحلأ يحاونلا ف ةلدابعلا عماطم - ةديدح

 , ناطلسلا باختناو لاقعلا - زيلكتالا لخدتو

 ناك <« نمسلا ىلا ةيسنرفلا ةثعبلا تءاح امدنع « .١ ةنس ىف

 كاد نم ةنس نيرشعو ثيم كعلاو . ءاعنص ماما نع القتسم تدع مكاح

 لجرلا اذه ناك . جل نيطالس نم ناطلس لوا ندع ىلع ىلوتسا نيل

 ف روظب ام ىلع الهاستم 6 دهملاو ةدامسلاب أعم ط دويزلا داوق نم ادْئاق

 عسوتف لفسالا نميلا ىلع الماع ءاعنص ماما هماقا . ةينيدلا رومالا

 هسفن ماقا لسب ؛ ًآلقتسم اقلطم اكاح هسفن ماقاو ةيمامالا ةزاجالاب

 الف ؛عفاوشلا نم ايبلع ىلوتسا ينلا دالملا انرع نا امو .٠ اناطاس

 . اهيوق حاجنلا ىلا طارص يعفاشلا بهذملا ذختاو6 هدادجا بهذم

 ةعاحشلاب اورهتشا نيذلا ةلدانعلا برع نم ءارما مكحلا 5 هفلخ مث

 ةريغصلا جل ةورث ردصم مويلا يح ىه ىتلا ةعارزلا مهين و « ةلادعلاو
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 برعلا كوالم علم

 لصالا ربديز “ ىلعالا نحملا نم ةلدايعلاو . اهنيطالس ماّيهأ عوضومهو

 . نادمح برع ىلا مهبسني نومي نيبت 3

 يذلا لضف نب نسحع مهوا ٠ نوروهشم ةعبرا جحل نيطالس نم
 لوا ام.9 ةئس ف اودقع اوناك دقو , هدهع ْف ندع زيلكتالا لثحا

 ىلا ةسعرم ترمتساف دما ناطلسلا هدلاو عم ةب راجت ةمئالو ةدهاعوم

 هرها ةياهن يف بلغ' هنكلو . نسحم ناطلسلا اهضقلنف <« 1451 ةنس

 م ومو ةنم تدع اواثحا امدنع ةدهاعم مهاياو دقعي نأ رطضاف

 . ىرن ال نادني ةدهاعملا كلت دونب نمو . قياسلا لصفلا يف تحضوا
 ىنجالل ىحي ال نا : امههوا « ةئيدحلا تادهاعملا يف ليثفلا رثالا ريغ
 0 ىلا لش دي نأ « ندع ةموكح يف ًايناطيرب ًافظوم ناك ناو

 وا نيشاطيربلا نم ًامرج بكترب نم نا : يناثلاو « اهناطلس نم نذا
 . اهعئارش بحوع مكاحي داللا 2 مهاياعر ند

 عيسوت يف اوعس مث « نيدنبلا نيذهب ةءاديلا يف زيلكنالا لبق
 كلت هيلا مهتفاضاب هوضقن لب لوالا دنبلا اوادعف «ًائيشف ايس مهت رطيس
 نودب مبلل ىلا لخدي نا يبنجال قحي ال : اولاقف « ةيداّعالا ةرابعلا
 اوسسا دقو . ندعي دايتعالا راذ نم بلطي ترذالاو اهناطلس ثذا
 ةك احم صتخي يذلا يناُث )ا دنملا ىلع تضقف يدنه ملسم اهبضأق ةمكلمم
 ٠ بناجالا

 ةعسا ولا ةدامسلا ىلا ًاقاوت « هلالقتسا ىلع ًادويغ نسحم ناطلسلا ناك
 يف ابلقتم ناك هنكلو . ءاهاعلاو ملعلل ًايحم « رئاشملا ىلا انسحم « قاطنلا
 ف ًادحاو مود قفل يي جلا هدصاقم قمقحتل صرفغلا بقرتي )م هئسادس

 اواتحا امدنع )مون ةنس ْق 3 ًايناث امو الوا هويلغ ٠ زيلكتالا دصاقم

 هيلع ترادف اهم مهجر نا لواح أامدنع ةملاتلا ةئسلا يفو“ يهأ وَلا
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 ةيمحلا يحاونلاو جمل خب اشمو نيطالس

 ناب اونذأي ْلو ندع نم هوجرخا . نيئعاظلا نم وه ناكو رئاودلا

 . هتافلش نم دحال كلذي اونذا الو . اهيف تسب ذئدعي هل نوكي

 ًارهاظ هّمه الو زيلكتالا ءىواني ل نسحم ناطلسلا فلخ نككلو

 لخاد ٍق ضوعي نأ ىعسف برغلاو لامشلا هبجو ىلو لب ؛ مثرها

 نسحم نب ىلع نن لضف ناطلسلا وه . اهلحا وس يف هفلس هرسخ امع دالبلا
 ةلاصاب شطبلا نرقي « (ميكح (مادقم ناك دقو . يلاحلا ناطلسلا دلاو

 ةورث الو « ةورثلا ريغب كلهل زع ال نا « يبما وهو « ىريو « يأرلا

 اهلك اهلميس يف ىعسف . لدعلاو نمالا ريغب ةعارز الو « ةعارزلا ريغي

 ىلوتساف « اهلك هتاوزغ يف ًارصتنم ناكو ماسحلا ىتشتما . ًافيرش ًايعس

 م انسب بستكاو « رئاشملا 54 ةلداسلا ذوفن نكمو ؛ بشاوحلا ىلع

 «نيللا ةسايسب هوبلغ مهنكلو . مهياجعاو زيلكنالا ةقث مزعلاو قدصلا
 هيلع ىلوتسا نا دعب هكلم بْساوحلا ناطلس ىلا داعاف « ةنرملا ةدعاقلاب

 .""ريمّسسملاو ندع نيبو هنيب قئالعلا_ذئدعب تمكحتساف <« نينس عضد

 نسف ؛ ًاملككح ”الداع هيكل ِق ناكو ةئس نيثالث لضف ناطلسلا ّ

 «فاقوالا ةرادابو « ةعارزلاب قتاعتت ةمعرم مولا ىتح لازتال عش ارش

 . ضعبب اهضعي رئاشعلا تالص ليهستدو

 نسع ناطلسلا نير نسحم نب لضف نب دما ناطلسلا هفلخ اما

 او ملعلا بحو ءاكذلا يف

 ىف اودمعتو َر هاظ نويئاطيربلا همرتحا أي رك مولثم نكي م هنكلو

 , ةيراوملاو ملكت ! يا 5 نم ناكام هتلماعم

 هفالسا نمد ءاهذدو ةكلد ديسأ ناك دقف « ءاماعل

 ةلص ىجحب مامالا دلاو روصنملا مامالاو دمح|ا ناطلسلا نيب ناك دقو

 ةعزنلاو كرتلا ةمواقم هنأش نم « امهنسب يرس قافتا ىلا تدا ءالو

 ١ ) بشاوحلا ةنطملس ةيصاع ىه ريما .٠



 برعلا كوام

 هتأوانم يف دحلا اذه دنع دمحا ناطلسلا فقي ملو . نميلا يف ةيكرتلا
 ًارس ناكحف يسيردالا ديسلا ىلا نوعلاو ءالولا دي دم لب « كارتالا
 ةكم ريمأ كتموب وهو للسو في.رشلا ىلا لسراو )2 ريسع ُْق هل ًادضع

 ىلع كارتالا ةدعاسم نع لقالا قف فكلا وا )م مويلا مامضنالل ةوعد

 .0١نازيحو أممص مامأ

 لبس يف ماعا ام ىلع ىعس نم لواو كرتلا ودع دمحا ناطلسلا اذوه

 ىدحا ف دقع ماع ركؤم ىلا برعلا ءارمأ اعد دقو 1 ةسسرعلا ةدحولا

 .اهتساسو اهتماك ديحوتو ةيبرعلا ةمالا ريصم ْق رظنلل ةريزدلا مصاوع

 بايسال هلمحت نع لدع ؛ ءارمالا ىلا هروشنم لسرا نا دعي ؛ هنكلو

 باسالا كلت دحا ةيلاطيالا ةيك رتلا برها نوكت دقو . ةلوهجم

 ًاميرس ًاريغت برحلا كلت دعب هفطاوع يفو هتسايس يف ريغت هنال
 . ًايجافم

 ديسلا ًاريكم ينارا ةيبرعلا دالبلا يف كارتالا ركذ ىلع تئج اماك
 ودع ىبحي مامالا ناك دقف ٠ هدابحو هل دسم ف هثاسشو يسيردالا لع

 جيحل ناطلس ناك كلذك و . ىمظعلا برحلا يف مهقيدص راصف كا رتالا
 نع ةيلاطيالا ةمك رتثلا برها يف لوحتف ؛ لضف نب دمحا ناطلسلا
 ةمكرتلا ةدامسسلا ضد وقت ق اربجو ًارس عسي ل هنأك 4 هكداسصو هحسامس

 ةكرت ةرماؤم ًاددبمو ةلودلا ىلع اجراخ مايالا كلت يف ىسيردالا ناك )١(
 ملف يب رع فلح وا قافتاب اهعتديو ابمواقي نأ دمحأ ناطلسلا ىعسف . ةيديز ةيفيرش
 ىلع فيرشلا دحنتسي ١9١١ ةنس راذا يف زاحملا ىلا اشاب تزع ءاح . كلذب زي
 ناطلسلا ىلابتك و . لصيقو للا دبع ناريمالا هالحن اهدوقي ةلمحل هدحئت اق يسم ردالا

 مامالا نيبو اهنيب ملصلا ليس ف ىعسلا نأ هأسدو ةلودلا ودع ىلع هرصنتس دمحأ
 . نيسح فيرشلا ةسايسل ةفلاشم ذثم ود تناك دمحإ نراطلسلا ةسايس نكلو ٠ ىبي

 تحب

 عةيصتصملال سس.



 ةيمحملا يحاونلاو جمل خياشمو نيطالس

 ةلودلا اودعاس نيذلا برعلا ءارما نم ناك دقو . ةيبرعلا دالبلا يف

 فوؤؤر ىماسلا اهيودنم لياقبل رصم ىلا كلذل يعدف « ًاضيا لاملا
 «ةلودلا ةعموا نم ًاماسو لمحي ةرهاقلا نم داعو « ةوعدلا ىبلف « اشاب
 . ةنعارفلا ضرا نم ًاسارغ لمحو

 كقف .٠ 39 ف ةعارزلا نيسحت ف ةروربم يعاسم دما ناطلسال نا

 مالفأ ًالاثم اهب هماقها يف ناكو دنهلا نمو رصم نم سارغالا بلج

 ابحنم عرشو همساب اهنم كصف «ةعسوالاب كلذك ًاففش ناك دقو .ايلاع

 نسف كرفياو ةيلاما مظنت رشاب مث . زيلكتاو دوئهو برع نم سانلا

 يف ةيرم ال . ىمظعلا بركا اهذيفنت نرود تلاح « ةديدع نيئاوق

 ناطلسلاوه. ءاهدو ءاكذو « ءاسعق ةمه اذ ًارييك اناطلس ناك هنا لوقلا

 يف محني مل هنكلو . ةبيرغلا راجشالاو ةهبالا بح « يسايسلا عادزلا

 . اهبحراخ هحاحت داّمعالا راد

 . لسبقلا اذه نم نيسحتلاو قيفوتلا ىلا ءيمهوي ام هفلخ ىف ناك امو

 ًاعرو ًالجر يلاغا ناطلسلا فلس لضف نب نسحم نب ىلع ناطلسلا ناك
 هل نكي ملو « الزج ًامارتحا فارشالا ةداسلاو نيدلا ءاماعمرتحي ًايقت
 ةرادال مه ىل هنكلو . ةسائرلاو ةسايسلا يف دتشتو مقتست ةدارا

 نراطلسلا قيقش لضف نب نسحم همع نا ىلع كلذ يف لكتاف كلملا

 . ىلاحلا

 هئارا يف ًايرصع « داؤفلا يكذ بيدا 7 نسحم ناطلسلا ناك
 ديدش « رظنلا ديعب « ةمهلا يلاع « نارمعلاو حسالصالل ًايحم « هلامعاو
 تاحالصا ةريصقلا همابا ىف رسابف . ةدارالاو مزعلا تباث « سأيلا

 ناطلسلا نوعدي مهو« نيطالسلاب نوبقلي ةكلاملا ةرسالا ءاضعا لك )١(
 , « تاعملا ناطلسلاو كلاملا دلاولا » ربكالا

 حدر



 برعلا كوام

 اهلمكي نا أشت مل رادقالا نكلو « فراعملاو ةيلاملاو ةيدنملا يف ةريشك
 لثم نرا . ًاعيبر نيثالثو نينثا نع ةندهلا بيقع ندع يف يفوتف هسفند
 ييلعت يفنيبغارلا « ةيبرعلا ةيمرقلا ىلا ةعزنلا يديدشلا برعلا ءارما نم
 «ةيلاعلا ةينطولا مهامها قيقحت يف نيعاسلا « ثيدحلا ب ولسالا ىلع ةئْسانلا
 نسحم لراطلسلا فقو دقو . بالا ناعير يف مهتوم ىلع فسؤيل
 « ةطوملا يف ةءلديصو ىفشتسمو ةيرصع ةسردم ءاشنا ىلع هتورث
 . يلاطا ناطلسلا لضفب ىفشتسملا ءانب ًابيرق متيسو ةسردملا تسسأتف

 «( هقالخاو هثيدح يف ممصلا ينرعلا لضف مب ركلا ديع ناطلسلا وه
 لدم ةيبرعلا هحالم اها ةسوروا ةيدنه يه ىلا هسبالم يف لوقا الو

 « هحولا ليطتسم « مسا ليت وه . اهملع رابغ ال هئيدحو هقالخا

 نم نيعبرالاو ةسماخلا يفو جازملا يبصع « نيعلا رثاغ « فنالا قفد
 الو « مانقو دعجت نم هبحو ف ا كلذ نم ربكحا روهظي هنكل . ريعلا

 هساو لساملا همخا لثم وهو . نازحالاو ةدشلا نم برا ءانثا هاساق

 يف ًايماس اثداه ايعس ىعسيو يبنجالا ذوفنلا هركي رييكلا جب ناطلس
 ضعبديعتس نأ هيعاسم نم ناك اذا بحع الو . هضيوقتو هتمواقم
 . هفلخ نم ابعاضاف هوبا لضف ناطلسلا اهلان يتلا قوقحلا

 «ه-ومطو هدا ةدش نمءيش ىلا رقتفي مركلا دبع ناطلسلا نا ىلع

 بدالا ىلا برقا لاقي قلاو وهف . همزعو هيخا طاشن نمو
 نسحبو ىقيسوملا ف فوذ هل ٠ ةرادالاو ةسايسلا ىلا هنم ة-عارزلاو
 اصوصخ متهيف ةعلاطملا يف ةيغر هلد « ونايبلا ىلع فزعلا ناسحالا ضعب
 ةعارزلاب فغش دمحا ناطلسلا لثم وهو . مالسالاو برعلا خيرات
 لملف هنا نظا ام ىلع هيف لبق كلذل . هئيقاسب يف ههوب نم تاعاس يضقي
 )م جازملا ىصع وهو ( همزع لالختي دقو . ةدارالا فيعض كارتكالا
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 ةيمحملا يحاونلاو جي خياشمو نيطالس

 . اهجئاتنو اهبايسا مهف سانلا ءيسي تارتف
 هتقالع اما. سانلا يف ةيركفلا ةيراو يأرلا مرتحي هنا هايازم نمو

 (ماقم داّيعالا راد يف هل نا ىلع . اهيف ام ربظا ةارادملاف نييناطيربلا عم

 لئاسملا نم ريثك يف رمالا اولوا هريشتسيف « ةعومسم ةماكو ًامرتحم
 . ةيلخادلا دالبلا لاوحاو رئاشملاب صتخت قلا

 اعرغص ىلع يهو 2« ركذت ملعتلا يف ةضم جحل يف نا ْ

 ناف . ًاضيا ًايسايسو ايونعم ممتديس « ةيمحملا عستلا يحاونلا ةديس
 قيثو ءالو قلاوعلا نيبو هلمبو « عفاوملا نم ميركللا دنع ناطلسلا ما

 . اههاوس ىلا دتقق نا دب ال ةداسس بشاوحلاو ةحيسصلا ىلع هلو « ىرعلا
 . ةيثرا ال ةباختنا يهف عستلا يحاوتلا يفو سل يف ةرامالا اما

 هبا توم دعب هتوخا نم نانثا ميرككلا دع ناطلسلا مدقت كلذل

 ةصاخلا لبق نم يه ةعياملا يا باختنالا نكلو . لضف ناطلسلا

 ناطلسلا مهنيعي نيذلا يحاونلا ماكح يا 2١ لاقعلا مه نرعبابملاف
 نوكينا زو يذلا دبعلا ىلو اومختنمل رئاشعلا ءاسؤر عم نوعمتجمف

 . ةكلاملا ةرسالا ريغ نم

 كاذ ذنم حيصي « مك احلا ناطلسلا دهع يف بختني "وهو دبعلا يلد نا

 «نيتدارالا نيهرو «ندع ةسايسو جل ةسادس « نيتسايسلاب ًاديقم نيحلا

 « ةينطو تناك ناو « نوكت دق يتلا ناطاسلا ةداراو دمتعملا ةدارا

 تاموكحلا كلت يف للطلاو فعضلا نطوم اذوه . ىلوالا لثم ةرئاج
 ف ةقيرطلا هذه اوعرتخا زياكنالا نا لوقا ال . اهلك ةريغصلا ةيبرعلا

 يف لخدتا ام نوعفتني كش الو مهنكلو « اهدعاوق اوعضوو ثدالا

 يحاونلا هذه يفر ًاريما دجن يفو الماع نميلا يف ىعدي ةيالولا مكاح () >
 . القاع
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 برعلا كولم

 . داليلا نوؤَس

 ةئشانلا بح اويستكمف ةقيرطلا هذه ريمغت يف اودعاس ول اذيح

 كلذ يف نودقفي مونظا الو .دالبلا ىف رمالا ءاملوا ةقثو ةيقارلا ةيبرعلا

 كلذ ريغ اما . ديفملا حلاصلا مهذوقن نم وا ةيعرشلا مهقوقح نم دش

 تا: لجا . برعءلاب هررخ نم رثكا مهبرضي وهف دوفل وأ ىتح نم

 تارمعتسملا ةرازو موملا ا_-هريدتت نا بحي ىلا ةعئارلا ةغململا ةقيقحلا

 ةينطولا ءارمالا نوؤُس يف ايناطيرب لخدت لق املك : هذه يه ندنلب

 ةةمكح « اوعنتما الك ىرحالاب وا . مهيدل اهزك رم ززعت ةصاخلاو
 نمض مهم دق تدبث ةفورعملا مهدودح ءارو ام ىلا مدي دم نع « ةهازنو

 . كلذ نم رثك | نوغس مهنظا الو . دودمحلا كلت

 ممفصطقتك ل



 ةيمحلا يحاونلاو 4-3 خباشم و نيطالس

 ناثع خيشلا ىلا مدقتت ةيزيلكتالا دونجلا - ندع ىلع كارتالا فحز

 ناطلس ضوافياشاب ديعس ىلع ءاول ريمالاةيريلكتالا ةدجنلا ريخأت

 يف ةيزيلكتالا ةدحنلا لوصو 0 جل ردم دكت - مكددلا ةعقو 4-3 جل

 يف ةكلاملا ةرسالا  هلاجرو ناطلسلا ىلع أطخ رانلا قالطإ - ليللا

 امو 2-3 راجتنلا رك يك رث - تاملاستتو نان دابتت ندعو جل - ندع

 . ناسحالا الا تاسحالا ءازج :

 ةريغص ةربزج ) ىنميلا ربلا سأر نم ةب رقم ىلع )2 بدنملا باب ْف

 ءانثا ةمس رلا ندع ريراقت ف اهركذ ءاج دق ؛« كيعس خيشلا ىعدت

 كوكصو رب راقت 5 لبقتسملا يفاهرك ذ كس الو ؟ء يجيدس و « برحلا

 2 نيدلا دممح نذ يمحي مامالا ةزوح ِق مويلا يه ةربزملا هله

 يبرغلا يبونملا لحاسلل ةعبات كارتالا دب ىف برهلا ءانثا تناك دقو

 ىلا ةيناؤعلا ةلودلا تيضنا امدنعو . ةحمصلا برع دال لصد ىذلا

 يف ةدايقلا تررق « ءافاحلا ىلع فيسلا ترهشو ؛ ىطسولا لودلا
 ريباوط ةيالث ارففوا زياكتالا كلذي مع املف . ندع ىلع فحزلا نمسلا

 أوررضف 4 سبي وسلا ىلا دنيلا نم نب رفاسم اوثاك رحبلا ف دونما نم

 نوصحلاو راثآلا اورمدمأ ديعس خمشلا 1914 ةئس يناثلا نيرشت ٠١ يف

 «ةيبرخلا نفسلا عفادم ىمح يف اهنم ًابدرق '١' ربلا ىلا اولزنف ةريزجلا ىلا

 ىلن ركلا هنلا بتكذ 0 ةيلع جتحاف حي مامالا ءادتعالا اذه بضغا دق )١(
 ذك
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 برعلا ك ولم

 نم اهريغو هبت ةعلق زيلكنالا رمد مث . دالبلا لخاد ىلا ودعلا رقبقتف
 اوفقوا مهنا اونظف عفادملا ضعب اومنغو « ةيحانلا كلت يف نوصحلا
 اهدعبو « رهسأ ةعيس مهوفقوا 3 معن . ندع ىلع فجحرزلا ُْق كارتالا

 نم مهدونج تشمو « اهولتحاف ديعس خيشلا ةريزج ىلع ةرككلا ارداعأ
 . ندع ىلع موحملا دصقت جيل ىلا هيوام

 نم ايدل امب رمالل تطاتحا دق اهيف ةيناطيربلا ةطلسلا تناكو

 نراثع خيشلا ىلا ندع نم ةيماحلا لقنب ترماف « ةلملقلا عافدلا تأوق

 ةلقو رحلا ةدش نا » : ةيممرلا ريراقتلا يف ءاج . جحل ىلا مدقتلاب مث
 ترود تلاحو قيرطلا يف دونا ترخا نيروجأملا ةناحللا رارفو ءاملا

 . « ةدوصقملا ةياغلا

 مويلا كاذ يف اهتسحىلاكلذ عم تلص و يناطوربلا شيلا ةعيلط ناىلع

 ترادف « اهلا هونطا لصت نرأ لبق جل جراخ كارتالا تلزانو
 كارتالا اهرمدف « نيمو زهم سِط نع اورقبقتف « نييناطيربلا ىلع ةرئادلا

 يف اهولتحاف ناؤع خيشلا ىلع اوفحز مث . اهوبنو ١916 ةنسدوق ه ف
 ري. يلاتلا مويلا

 نم كرتلا تحرخا ندع ىلا ذئدعي تلصو يتلا ةدحنلا نكلو
 تاظو « اهيف اونصخحتو جل ىلا اوداعف « زو ٠٠١ يف نامع خيشلا

 ًارارم زيلكتالا لواحف « طهولاو دّئسعلا ما يف مهنم تامذرش
 برعلا رثاشسع مدح نا دعب الا اونكمشي مف امهنم مهوج رك نا

 ع١ ةحفص حرش عبات

 مهتلمح ةيبرخا ةرورضلا نا : لوقي داتعالا راد يف ذئموي لوالا تواعملا بوكاج
 مهءالح ناو ؛ يسايس وا يفش دصق كلذ يف م سيل ناو ديمس خيشلا ب رض ىلع
 . بوك ال برعلا كولم - . لوقي ام تبثي ةيحانلا كلت نع ًاييرق
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 ةيمحلا يحاونلاو جل خياشمو نيطالس

 اور نا ذئدعي اولواح الو !اوعيطتس م مهنكلو . اهودحتتسا ىبلا

 . برا ةيابن ىلا اهيف اولظف . جل نم كارتالا

 نم برغلا ف ةب رمل رئاودلا ىلا ةيمسرأا قرالاب لصو ام اذه

 ةيكن نع ةسلك هيف سيلو « ةيصقلا ةيبرعلا ةيوازلا كلت رامخا

 يورات حف , امناطي رب فاح اهناطاسيو ةكلام اة رسالاب لح امو 3

 ٠ كانه ىنش رداصم نم هتققدتو هرج امك ريخلا

 ةلودلل نأك ١9١6 ةنس فيص يف يا بر-هلا نم ةيئاثلا ةنسلا ىف

 فلا رشع ةسمخ وحن يا « ًاروباط نيئالثو ةسخ نمسلا يف ةينائعلا

 ةداق تحت ةيوام 5 مسق مهم ناكو : نيبروسلا نم مهرثك | 6 يدنح

 ةوق هسبلا فيضب نأ ىعس يذلا ىسك رحلا اشاب كيعس ىلع ءاول ريمالا

 برعلا همدحاف 0 ًاداوح قالهالا ميرك اساب كليعس يلع ناك . نابرعلا نم

 نييناطيربلا لاغسا ريسسغ هدصق نكي و ندع ةهاهم ىلع لوعف

 ىلا ثعب ةلقتسم ةنطالس « هّقد رط ف ىهو ؛ 3“ نا امو , كانه

 ناطلسلاىبأف . هكلم ىلعو هيلع ةظفاحملاب هدعيو رورملاب هنذأتسي اهناطلس

 جل هسا أم . اهتيامح تحنو ةيناطيربلا ةلودلا فيلح هنا ىلع

 بردي اندالب تسل : اهلهأاو كيحابلاب لييقلا اذه نم نيمجحللاو

 . رون راختملا اهزات#

 اوحرخو ) هودحتاف هرراهلا رئاشعلا صعب عرولا اهناطاس رفاتساف

 لب 8 ةيلط مامالا بلي ملف ةدعاسملا هم بلطي ىيحن مامالا ىلا بتك دقو ) ١

 ف هيأر راعي ناك زياكلالا ىلا ماس اندلع اش كيعس يلع لاق اك 0 مامالا نا

 ءا.الردع ىلع فحرزلا

 ته



 برعلا كولم

 .ةدع مهفاعضا و ًاددع مهافعض مهو كارتالا نوقالي فالآ ةعضب مهو
 « ط نم لايما ةرشع ةفاسم ىلع « ميكدلا برق ناشيجلا مدطصاف
 داتع نم مهعم نكي مل  ةثالث بابسا كلذلو . نويجحللا مزوناق
 هدجنلا مهلصت مل . ماظنلا نم ءيش ىلع اونوكي مل . ليلقلا ريغ برحلا
 نرا ةيمس رلا ريراقتلا يف ءاح دقو ٠ ةعزملا دعب الا زياكتالا نم
 رخآ ايبس كانه نكللو . ضيا بابسا ةثالث ةدجنلا كلت ءاطبال
 نا ثردع يف تعمم دقف . ةناجهلا رارفو ءاملا ةلقو ظدقلا ريغ
 اريراح نا ارهرح مهنال مهطايض ثمود اوصع ةيدنهلا دونجلا
 داحنالا يف اوأطبا مهنا اهيف بيد ال يتلا ةقيقطاو . نيماسملا مهناوخأ
 . اومزبنا مث

 يف نرلاؤب ال هترساو ىلع ناطلسلا ناك 3-3 كارتالا لخد ام دنع
 تأديب ام دنع هنم اوحرخم نا اورطضاف « موسفنا نع نوءفادب رصقلا
 اوردابف« لبانقلا اهقرتخ تناك يتلا ناردجلا نم مويلع طقاستت ةراححلا
 ةيناطيربلا دونْملا اما . نامهثع خيشلا مهتهجدو رارفلا ىلا قسغلا يف
 اوقتاف ©« نييححللا اودحنمل ةرإلا كلت نم اودرش دق اوناكف
 اوةلطاف«ودعلا ةفاشك نم مه ونظف( مالظلا معاج تت هترساو ناطلسلاب
 «لجريف ةصاصرب ىلع ناطلسلا بيصاو مهنه ًاددع اولتقف «رانلا مهيلع
 , 139 كانه مرا رثأ نم يفوتو ندع ىلا لقئف

 لصأب ارولاكتو نيطالسلا روصق اورمدف ججح ىلا كارتالا لخد

 نم نوريثك و ةكلاملا ةرسالا نم مس نم ندع ىلا رفف « ةنيدملا
 نم ناك ًايلع ناطلسلا ميركلا ديع ناطلسلا فلخ امدنعو . يلاهالا
 سيصل

 دلو راه . « ةرستمملا يلع ناطاس ! ةافو نع نولوؤسم انلامها يف اننا » ١(
 . برعلا كولم هباتك يف بوكاج

 د



 ةيمحملا يحا ونلاو جل خياشمو نيطالس

 بجاوب مقت مل !منال ايناطيرب ىلع ديد اجاجتحا جتحا هنا هلامتا لوا

 تلزعو جاجتحالا ندنل ةموكح تلبقف « هدادجا نيبو اهنب ةدهاعملا

 . اهيف ةيماحلا دئاقو ندع رماح

 مهو « اهلك برحلا ةدم ندع يف ةكلاملا ةرسالاو ناطلسلا ماقا

 نيح ف < مهنم لكل ةموكحلا هعفدت تناك امم رهدلا ىلع نوئدعتس

 اهب نوعتمتب كارتالا ةزوح 54 تناك مهدالبو مهروصفو موك الما نا

 زك ره نم نيومثلاو دادمالا نع ىنغ يف ءالؤه حبصا ىتح . اهتاريخبو

 ِق مهرما رقتسا نا دعي اوناك لب . نميلا لخاد ف ةمناهعلا ةدامقلا

 هلثم برغتسُي نانئمطالاو نمالا نم بناجو رسدلا نم ءيش ىلع جحل

 . نيبراحتملا نيب برحلا مايا يف
 برحلا ةحاس نع نظا ام ىلع نيةيرفلا دعب كلذ ىف ببسلاو

 الو نوعمس طاضلاو دوذجلا نأك ٠ |همتم وكح زك رم نعو ىربكلا

 كلت نيبو مهنيب ال هللا نودمحيو اهاوهاو مايالا كلت تاليوب كش

 ندع ف مهرزك رم ىلع زياعتالا نما املف . تافاسملا نم تاليولا

 اهمح اونو جبل ىلع كارتالا نما املو . كارتالل جيل اوكرت نامع خيشلاو

 ةعانقلا تلك وا« هدي تكلم امي لك عش ' زياكتالل ندع اوك رت

 . قالخالا مركب
 ًالقو اسنرف يلام يف ةيئاسنالا نحطت برا ىحر تناك انيب «لجا

 ةكرانملا ةيوازلا هذه يف زياعتالاو كرثلا ناك« ًاروبقو ًالوه ضرالا

 يسك رجلا دئاقلل ناكو ناسحالاو فورعملا نولداتي ديعسلا نميلا نم

 امأ . مهسفنا زيلكتالا ةداهشب كلذ يف ربك الا لضفلا اًساب ديعس ىلع

 . باحعالاو رخفلاب مويلا هنورك ذي نولازي الف برعلا

 يلاهالا نزال اهتيكت دعب حل ىلا داع رسيلا نم ًاثيش نا تلق

 ا



 برعلا كولم

 ةيصالا ةعقملا كلت تهدزاف « نولغتشيو نوعرزب اوعرش رك اسعلاو

 ىهو نردع امأ . رامثلاو رارضخالاب ند يداو يعرف نم يقتست يتلا

 لدامتف .ءارضح ةيشع اهراوج يف الو اهبف ىرت الف ناكربلا مف يف
 لك مككيلا اهلسرت انتالوقب هذه - : مث < مالكلا مث « مالسلا نادئاقلا
 زرالا اذهو : نيلئاق كرتلا زيلكنالا ركشف . نيعلاو سأرلا ىلع موي
 رككسع فتهف .رباكسلا كلذ قوف هذهو . نوغبت ام اهنم مككل ركسلاو

 . زيلكن الا شاع : ةلودلا

 نيب يرحلاب وا « ىطسولا لودلاو فالحالا نيب حلصلا مت كلذك
 تنلعا املو . نيتنس برخلا تبننا نا لبق ؛ جيل يفو ندع يف مهيلثمم
 « زياكنالا ىلا هقيس ماسيل .:ردع ىلا اشاب ديعس ىلع لخد ةندهلا

 امنا اك لب مو زهلاك ال ةلب دملا لخد . المج ًالامقتسا اهيف ليقتساف

 . روصنملا

 ميست

 ته



 ةيمحلا يحاونلاو - خياشمو نيطالس

 جا ف ثيدحلا ندمتلا

 - نيبحرملا دقو - جو ندع نيب - راخبلا خيرات يف راثآلا نم رثا

 - لاقةسالا ةهدر - ناطلسلا قص ةيهازلا نييححللا سب الم

 ِي رفا يولع ديسلا ناطاسلا ريزو - فارغون وفلاو يراخنلا حييحص

 ةملك نيرشعب اباطغ ىقلي اكربما لصتق سو رك رتسملا - ةفكتب هوفي

 ديشتلاب حدصت ةي ركسملا ىقيسوملا - ندسمتم ناطلس - ةملكو

 نيتاسيلا يف - « ودرايلبلا » ةفرغ - ناطللا ةدئام  يكريمالا

 دبعلا يلو -اهفوسليف و جل رعاش - جل راحشا - ناطلسو رعاش عم

 ب روجللا برع - باقلالاو عفادملا  ةيلضفلا ةسردملا - تماصلا

 قودنصو يراخبلا - ةثئاعو كاوسملاو يراخبلا جل رحانخ
 , ةيرلا ثولاث - جاحزلا

 بحاص ىلا ًاياَتك ءاعتص ىلا يقيرط يف ندع ىلإ لوصو دعب تيتك

 . هترابزب فرشتلا يف هيلا بغرا لذ نب ميركللا دبع ناطلسلا ومسلا

 ءاحف . كلذب نذأتسا داّيعالا راد ىلا كريما لصنق ةطاسوب تبتكو

 نم نيموي دعب ىنءاج مث « يب يحرم ناطلسلا باوج يلاتلا مونلا يف

 مساب رخآ نذاو يقيفر مساو يمساب نذا هنض باتك دمتعملا نواعم
 . انقفارب نا ءاس يذلا لصنقلا

 هتايرعو « قبض هطخ « ايركسع ًاراطق ندع ةطح نم انكر

 . راخبلا يرات يف راثآلا نم رثا هتارطاقو « دنهلا نم هب ءيج « ةعيدق

 ؛ رحبلا نم ةييرق ةخبس ضرا يف عقرقت و جرجرت يهو انب تصقرف

 نراثع خيشلا ةحاوب مث ©« هنم جرختسم ململا نم ماكاب ترمو

 ندع نيب دودطا يا ريمالا راد ىلا اهنمو . اهببهاقم نم فوفص نبب

 (؟8) 1١ برعلا كولم

 ضر



 برعلا كولم

 ادعام اهلك و . ةطوحلاف « ينارهلا ةيونف « لجالجف « ربص مث «
 رحش نم ءيش طسو نيللاو شقلا نم خاوكال ءاوسأ ريمالا رادو ةمصاعلا

 مومسلا لمحت ةيدابلا حاير هيف بت يذلا رفقلا نم لايماو لسالا
 دعبد ناكم ىلا ةطوأأ نم ديدطا طخ دعو . يلاعا عبرا نم توملاو
 . دادحلاا ىعدي اهنع لايمأ ةئس

 اهانزتجا . اليم نيرشعلا زواجتت الف ةطوطلاو ندع نيب ةفاسملا اما
 ةمصاعلا ىلا اناصو و_قرشلايف قرشتسي «ءىطابتي راخبلا ىح نيتعاسي

 امهريغو ناطلسلا وخأو دبعلا يلو ةطخملا يف انب بحرف « ةمالسو ريخب
 ةيهازلا ناولالا ةلهو لوال اهنم كشهدت شيالم يف مهو © رصقلا نم
 نميلا يف رضطاو ودبلا سبالم نع فاتخم يذلا اهلكش مث « ةجيببلا
 ةمكرلا ىلا لصت ىتلا ةططخملا هتطوف يف يجحللا هيشا امو . زاجملا يفو
 يا هتريشع بوث سبل اذا يددلتكسلب ةياؤذلا ةليوطلا هتمامعو
 شيرلا تاذ ةعبقلاو ةنواملا ةرونتلا

 ناطلسلا همخأ لثم سلب شما دئاق وهو دمحا ناطلسلا نكلو
 ةرم لوا هتيأر . ةرهابلا ناولالاب [فغْس هل نا الا « ميرككلا دبع كلاملا
 ةمك رلا ىلا فطعم هفقوفو « قاسلا لو» قرض ضيبأ نرواطتل يف

 رانز هرطشي ©« ططخلا قرزالا ريرطلا نم هنا الا « لككشلا يلوبمالسا
 ناعصرم نالئاه نارحتش رانزلا ىفو 4 ليحن طسو ىلا دودشم رفاو
 ىف ةفوفلم ءاقرز ءارمح ءارفص ةمامع هسأر ىللعو « ةعركلا ةراحملاب

 ضقانيام هعلضا يطو ميل نايعا دنع « ةضومل يه - يمره لكش
 دعب كحأ ناطاسلا ىلا هوعئس ٠ رفكلا ىتح ”ةب رصع ”حور يا كلذ لك
 . هيخا وعم لياقن نأ

 انلايقتسا ىلا فخذ رصقلا ىلا ائتاصوا ةرامس ف ةطخلا نم انيك 5
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 ةيمحما يحاونلاو جل خياشمو نيطالس

 ) ةشب ةءامع ةمنرفالا هيام قوق سلب وهو © ناطلسلا وعم بالا دع

 ى ولع ديلا لوالا هريزوو هتيشاح ةهعمو ©« ةيدنه ةذوله ةمامعو

 ىهو « لوالا قياضلا يف لايقتسالا ةهدر ىلا اني دعص م . ىرفملا

 ىوقتلا نم بابلح يف سمشلا رون اهلا لخدي « ةملج ةقننا ةمحر

  ةيحيسم ةسيئك نم هنأك - ذفاونلا يف نولملا جاجزلا هايا هسلني

 يف نا « يزيلكتا رصق نم انأك ةمرُلا ءاضسملا فحأسلا هفئطلتو

 الا لكشلا يبرغ لوالا شرف « ابرعو امن رفا نيسلح ةعاقلا هذه

 ه4

 ةلواط نيساحلا ناب كانهو . دل اسولاو دياسملا اهبعدطقت” ة

 ىناثلا شرفو « فارغونوفلا هلآ هنم ةيواز لتحت « دنهحلا ةعانص نم هنا

 رع نيواود

 « شهدملا ليلا رفسلا كاذ < يراخبلا حرش يه ةمخض تارلجم الع

 حرش يا « ةيوينلا ةماكلل ةثالثلا حدرشلاب زاثمملا « هباب يف ديرفلا

 وهف « ءامسالا لماك لالحالا ريغي هركذ زوحي الو . حرشلا حرش

 مامالاو « ينالطسقلا ىلع يجرزخلاو ©« يراخيبلا حيحص ىلع ينالطْسقلا

 . يجررزلا ىلع يورنلا
 يف اكريمأ لصتق سورك رئسملا ومسلا بحاص اب اذوهو

 .ندع

 ساجملا يف © نظا ام ىلع هل ًاماركا « انسلجاو هب هوهس بحرف

 انساحاف فطعت مث . جئرفالا هفوسض هيف ليقتس يذلا يع“”رلا لو الا

 نع اندعبت يلا ةيبرعلا نيواودلا ىلع با.حالاو لهالا لع انلك

 .٠ يراخلا نم انيرقتو فارغونوفلا

 . نيح ىلا ني نم انروزب انقيدص قياسلا اكريما لصنق ناك

 « ناطلسلا اذه لاق . ماركالاو بحلا نم اندنع هل ناك مكلو

 ركس ٠ مالكلا ليلق هنال لصنقلاب تررسف نامحرتلا انا تنكو
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 برعلا كوام

 اهتم ترشنو « ًاركاش ثيدحلا فارطا تمتساف . تكسو هاومس 2

 « انتحامس رهاظ نم فورعملا مث  ليجبتلاو مالسلا يف ف ولأملا

 « هثئيدح يلا تقاوس يودع ديسلا نم ”ةلك دحلا اذه دنع ىبةفقواف

 هب سئأتسي © نراسللا حيصق « نيعلا قارب « ةماستبالا فيطل وهو
 ربك الا ريزولا هنا تفرع ىنكلو . هلا رظنلا دار نم هسلح

 هتك لاق يكيرمالا لصنتلا لثم هنال يلاعلا ماقملا اذل لهأ هناو
 . تكسو

 ٠ . اهائف رع دقو لضافلا ةرضح اب ةفيرش ؟دصاقم ل

 : ةفيطا ىرخا ”ةماك كلذ ىلا يركلا دبع ناطلسلا فاضاف
 ةسلد ىف ىفقنت ال هلثم ةرايز . هللا ءاش نا ةفرعم ذاتسالا انديزيسو
 6 نيط:طسقلا رود ناكف « نيسح كلملا ةحص نع انلأس 5 . ةدحاو

 . ريك الا ةكم لجرب نييحعملا لاب حيريو « نيبحملا رسي ام باجا يذلا
 . لصنقلا ةرضح اي رظنلا ضغت نأ بحي : لاقف لصنقلا ىلا هومم لاه مث

 ةميظعلا ةيك ريمالا ةمالا رظن يف انفرشيو مكب قلي ام اندنع سمل
 . انصالخاو مككل انيح ريغ

 عضاوتلا ليج ا مفو ةماكلا هذه ةيزياكتنالا ةغللا ىلا تمجرت
 لاق نيتاكلا زواجت يذلا هباوج سورك رتسملا نم يبشهداف فطللاو
 لوقا ىرا بحاو يتموكح ىلا مك ومس مالك لقئأس : هوف ضف ال
 ممالا رظن يف مهفرشت ة ريثك لئاضف برعلا يف نا يسفن نع ةلاصالاب
 : ةيبرغلا

 يفاوشاب ىردا نمو . هك وام نسحو هباوج نسحب دئدعب هتأدم
 ةاك وا ءىسب اتوكس هنم ىشخا تنك دقل ؟ ينم نييك ريمالا
 يف مب رك فيطا نييك ريمالا رثك ا لثم وهو . ريسفتلاو حرشلا بجوت

 دا



 ةممحلا يحاونا و جل سس اًممو نيطالس

 : لوقي ام يف هنم رثك | لعفي ام

 « ىرخالا ةبجلا ىلا انمدقتو ناطلسلا ضب: ةوبقلا انيرش نأ دعب

 هعبلت حارو . نوبعت متنا ابر. 65-5 اذه : الئاق يبرعلا سلجم ىلا

 انم لك ىفو ةثالثلا نت انسلحف . رصقلا لخاد ىلا هتشاح

 . ةحنرفا ةيدنه باش ىف يلرع ناطلس

 . ندمتم ناطلس : سورك ركسملا لاو
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 ىذ ا يس

 دز هذه . ةريثك قرخا ءاشأ ناطلسلا اذه ندّق نم كشهدتسو

 ىَل هذهو ةناتسالا نمو ةرهاقلا نم دئارح هذهو <« رصم نم ةيدرع

 رتسم اب اذوهو « ةيزيلكنا دّشاناو ةيرصم ناغا فارغونوفلا حاولأ
 !' ةيركسملا جط ةقوج هكممست يريمالا ينطولا ديشنلا سورك
 . ماركالاو بيحرتلا تانآ لمحا نم ناك هنال يريمالا ديشنلاب انررس

 يذلا اماطلس قوذب بدعلو الأ 3 روزي دحا نم ام نا لاقي ىطاو

 كنا . هيك و © ليو « هتاراسسو « هتدنامو ؛ هسلاجم هلع حصفت

 . مط روصق يف ةرفانتم ريغ ةعمتجم برغلاو قرشلا نم ءايّْسا ىرتا

 تددعت ةدئام ىلا ناطاسلاو انسلحو « لاككلا نهض ةرسالا يف انع

 «يبوررا قدنف خبطم يف مدخ يقرش يهاطلا نآكف « اهناولا تعوذتو
 ١( للاو ماوقلا ةليوطلا لككشلا ةيد نها ةعادملا يف كينتلا اس رشو

 هوا وا هفن ناطاسلا انايحاو ديعلا يلو انيحصي ةراسلا انيكرو
 ىريكلاةثهدلا نأ الا اهم اس ىلع فرشن دل لا حراخ ىلا دحا ناطاسلا

 اهيلع تدعا ةرييك ةيزيلكنا ةلواط اهيفو « ودراءاملا » ةفرغ ىف تناك

 0 سشيبرللا 0 يلااو 3-3 ةلمح رالا / ةعادلا ْ ١)

 ا



 برعلا كولم

 . ًازربم ًاًئاه ةبعالا هذه تنك مايا ىركذ
 « نيتاسبلاو ءارمالا روصق يف اهرثكاف اهتابرغتسمو مبلل نساحم اما

 قرشلا دجتل كنا نبيئثالاب ةصاخ ةيانع مركلا دبع ناطلسللو

 راوج يف يماشلا حافتلا اذبف . راعحشالا يف ىتح نيعمتج برغلاو

 « اهب مهفغُسو مط نيطالس ماتها ىلع « ةءارزلا نكلو . يدنهلا بسعلا
 كلت دحا ىلا ناطلسلا ومو موي حايص انيشم . ءوشنلا روط يف لات ال

 اوناك ول ام ًارثي نورف# لاجر انم رظنلا فقوا ام لوا ناكف نيتاسملا

 لثم اهتاقفن و ةيراخبلا تال لا مادختسا نم عناملا اف . دوٌمو داع مايا يف

 . ةيزاوترالا رابآلل ةطاص جب ضرا نا : لفا نكت مل نا لامعلا ةرجا
 رابآلا هذه ىلا جاتحت نبأد يداو هايم نم اهيف يرحي ام عم يهو
 هايم ضرالا يفكت الف فيصلا يف نافحي يداولا يره نال

 . جسيرارصلا

 ًادج ةيصخ مط ضرا ناف « ةعارزلا يف صقنلا اندجو انه اه

 ينب اذا نيتاسبلا يف هنم اًليلق انيأر يذلا نطقلا اهيف عزي نا نكميو
 فيصلا يف ههابم بصت 'نبد يداو نم عفترم ىلع يلامثلا اهفرط يف لس

 . اهلك ةعوررملا ضرالا يقسرف

 : نيرما نع ًاحتان بّمَعلا رم رغص نم يالوم اي هوكشت ام نظا
 .ءاملا ةلقو حيقلتلا مدع

 . دئنملا بع نم بيطا هرغص ىلع جل يف انيمع نكلو

 .ةراملا قطانملا ريغ يف ىرت ال يتلا راجسالا نم '١' ءائطاو بمعلاو

 يف عرزي امو جحل يف تبلي اب انفرعي هوعسو ةفراولا اهلالظ يف انيشم
 . نيتاسيلا



 ةيمحلا يحاونلاو جل خياشمو نيطالس

 ارعشلا ه ركاذي يذلا رمسلا اذه

 : رعاش وهو هت لاص ريمالا انقفر لاقف

 لظنح فقان يملا تارمم ىدل اولّمحت موي نيبلا ةادغ يفأك

 . يدنهلا يوشاللاو يلرعلا ىوشلا هنمو

 اهممست ريرا دودو ئطقلا نم رخفا ًانطق يطعت ة رجس هذهو

 . رولا رجش اهلوحنو اهلوط يف هياشت يه . « يريرحلا نطقلا » ةرحشس

 . دورابلا هنم نوجرختسي يذلا رقما اذهو
 . نيمدقالا دنع تيريكلا دوع ناكو : حااص ريم الا لاف

 . لبالا قيدص لسألا اذهو

 1 سلا هيسس وهو : تلق

 : رعاشلا ريمالا لاقف

 مدي ةلقم نم ىرجح ًاعمد تحزم مس يذب ناريح ركذت نمأ

 ةيلك بتكي الو مظني ال يذلا « اهف وسليفو جل رعاش نكلو

 اسف لاط ةلمل تاذ يل لاق . لضف ن , دمحأ ناطلسلا وه امنا « رشملل

 : هلصغ ىوذامو رمسلا

 ةيكنو هللاو ممالا ةيلي ؟ابلك بهاذملا امو بصعتلا امو

 انه اه ال انه اه ىيصالخ نا اوماعل نولقعي برعلا ناك ول . ناطوالا

 ذاتسالا ةرضحاي تناو_لقعلا نا « معن «(هبلق ىلا مث هسأر ىلا راشاو)

 حابصم لقعلا نا  يرعملا ءالملا ول ريبكلا برملا رعاش هلاق ام ىردا

 .اينيد ما ناك ايسامس ديفم تباث حلاص لمع لك ساس ةققلا ركةطدملا

 هنظل ليذلا يف همسجو هبايث سمغي يديزلا اذه « لاض ًايلاغف بلقلا اما

 اهتيشل ةديقعلاو . ةدمقع ةسراملاب حبصي نظلاو . دربلا هيقي ليثلا نا

 ماكح ولو . دربلا ينع عفدي ملف ًاباش تنك امل ليثلا تب”رج انا . هولا
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 برعلا كولم

 اخو 2 لينلا لم اينم ريدك ْف ”لالضلا نامل رومالا ِف هلع ءىرمأ لك

 (ًاريثك ) تاريخ ىرتس «مهارتسو . اندنع نيلفتملا لاه 1 ءاال وه ”تنأر

 م انو مهماسجأ نولي دونر ءلا نا ل لق لق 5 دونر ملا كديع ادغ مهمم

 ردجالاو ! نيسحلا ىلع ند 00 مويلا ىلا نولازد ال نيسملا ىلع ادادح

 . ملعلا ىلعو اندالب يف لقعلا ىلع "لحن نا ناتسا ايانب
 ديدس ؟ َج ازاا داح « فوس امفلا يي دبا وهو دما ناطلسلا اما

 وهو موي لك انروزب ناك . هبات ف ال هلق 2 ”دحيمف © سأيلاو ةحبللا
 هسبالم ناولا تناك اي « انم سفنلا شعنيف درولا نم ةمغ انيلا لمحي
 زواحتي ال وهو . لامآلاو لقعلا شعني هثيدح ناك مو « رصملا شعنت
 نم ةصقلا ةيحانلا كلت يف ردان ن ونفلاو مولعلاب فغُس هل . نيعبرالا
 ةسامس ىف كلثدحو « تالجماو بتككلاو دنا را علاطي . ةيب رعلا الم /|
 ريوصتلاو دسصلا ةأوغ نم وشو . ةرهاقلا ليزن ناك وأ 5 م مالا
 ةقولا ريديو برطلا لا تالا نم ريثك ىلع فزعلا نسح.ف ©« ىقيس ل و
 هدعبت ال ةددعتملا هنبم نك . يريمالا دشنلا )ا انجممسا ىلا ةد ركسعلا
 ِف لمعلا بحي ريك عر ارم ها لّدم وهف ؛ ناتسبلاب لقا نع
 ةبرعلا هتعزن ديدش ىلع وهف ةييرغلا ةيندملا يف هيأر ام . هدسس ضرالا
 . نييقرش ثلا ضعب هوت يذلا ررض فلا اهق ىرب ال

 انتننطوو ةييلس اناوقع تناكو يحن رفالا انسسل اذا ان رض امو -
 ةسسنط أ ت تناك الق ةسنولا هله فو ةمامعلا هزذهيق يقممق تناك اذا 9 ةقداص
 , انا تنك الو ةمامعلا تناك الو

 كالنهو 8 ميل ْف يي ايروكا كلسلا وه لضف دمحا ناطلسل

 ةيندعلا نيتسأ ا.سلاب “ دسقملا لقد “ ديالا ر ماظلا دهعلا يلو هنال ”اًمماص نوكي دقو . ماا تاطاس | م 2-1 نبا يلع نس ي ديم ثتيماصلا 0 لا
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 ةممحملا يحأ ونلاو 6-3 ْسياشم و نيطالس

 ناطاسلا ومم نال « رهاظلا : تلق . ةيلديعلاو ةيزيلكتالا © ةيحدحللاو

 لمأي «هركذ مدقت يذلا حالصالا نم هيلا ىعسي ام ف ميركلا دبع

 رمعلا نمةريشع ةسداسلا ىف وهو «لضف ريمالا هنبا دبعلا يلو نوكي نا

 ىلع تحرتقا . رصقلا يف ةذتاسا نم ةيزيلكنالا ةغالاو مولعلا نقلتي

 لاقف رصم يف وا ايروس يف ةسردم ىلا الضف ريمالا لسرب نا ناطلسلا

 . اهنبا قارف ىلع ريصت ال مالا نكلو كلذ ُق بغرب هنأ

 ارروسو رصم نم ةذتاسا هللا ءاس نأ جل ىلإ رضحتس انيكلو ل

 . انتسردم يف نرماعي

 ديعب هّئنهال نميلا نم يعوجر دعب ةيناث هترز امدنع يل هلاف ام اذه

 دئاصقلا نم هوقلا ام ةلضفلا ةسردملا ذيمالت ذئموي هأنه دقو .ىحضالا

 رم ١
 , ةيدح اهلك و ةيروس اهنمو ةيرصم يبف اهيلع يف وعلطي ناب ثيماعملا
 نميلا ةيراز يل نا ذيمالتلاىلع اهتيقلا ةءاكيف تاقو كلذ يف ترشرتساف
 هدصقيام متأ اذا اذه.ندمتلاو لعلاةيواز اهناطلس لضفب حبصتس و « ةكرابمل
 , رصم نم وا ايروس نم مهبلي برعلا ءابطالاو ةذتاسالاب ةئاعتسالا نم

 يف ةدعاسملا مهنم اذبح . ليبسلا اذه يف هل انوع زيلكنالا اذبحو
 موتي . ةثيدحلا م ولعلاو ةيبرعلا ةغللا اهمف معت ةيئطو س رادم سسأت

 ءابف مهبناج لززعي ام لكيو ةسايسلاب مهماتها عبر ملعتلاب نومثم

 اهتيطالس ءاضرا ىلع او رمسو « ريغصلا جي شحم مظنت يف اودعاس ىقف

 ةسايسلا مهقئالع خيرات يف كحضي امو . ًاريبك ًاماركا هن ونظي اه
 يتلا عقادملا ديزت نأ ةموكحلا تررق ١موه ١ ك رو يف هنا ةنالولاو

 ١و .9 ةلس يفد . ًاعفدم رشع دحالا ىلا ةعستلا نم بط ناطاسا قلطت

 « مهلئاسر ف «مثو 2.١ للان هأ مث ُْف سرا 2 ةكرو بقل هوم تحلم



 برعلا كولم

 وعم 2 ماخفلا ءامحنلا ة ةودهو ) مار ىلا ءأ رمالا ةىلهش ٠ يلي م هنويطاخي

 : ىاك ) ىلديعلا ىلع نب لضف 0 ركلا دنع ريسلا انقب دصو ان ناطاسلا

 ليجيتلاو ماركالا اذه مهدايي وهو 0١ ج0 188م . يإ . يآ . يس

 ةودقو ماركحلا ءارمالا ةدمعو تمهجرت' ول . ةاك ةماك مبيلا هدريف

 4 يزيلعتا فظوم مسأ مدقتت يهر 2 ةيزيلكتالا ىلا 0 ماخفلا ءامحنلا

 جب 8 اهاو.ك اهلا دلاولا وأ ناعم تاطلسلا 6 مرتب مهناطلس نوبطا 7

 ايلا ابلا لهأو يزز :.علا لد ايعلا دع مهلئايق مها < نب 2 دلوملاو نعملا برع نم

 برق رجح ىعدت تومرذح يف ةمحان نم دوجتحلا مهيفو 5 م ل لهاو

 هاهو لوال حئاسلا مهنظيف و داوسلا ىلا برت ةديدس موت روم ( الثخكم

 يف ٠ ةقاشلا لا-شالا لك جحل يف نولغتشي !'' روجحلا ءالؤه . ًاديسع

 . لمعلا نونسحمو نومدختو نوثرحي 2< روصقلا يفو مدحت لوقحلا

 هحو نا ىلع « يححللا نم ًادعاس دشاو امسح ربكا يرجملا نا

 يف هدحت اماق ام ءاكذلا هاوس نم هيفو « كاذ نم ممالم قدأ اذه

 ام + 1 اهنع نوثغمس روجطاف ب امّملا لا اما . لساملا طيشنلا يرحم ا

 سدللا ف غلاب امهبمو ناك 5 احمل د اماقو , ةماهعلاو ةطوفلا ادع

 ةضدقلا ةضضفملا ةعئارلا رجانخلا كلت نم ًارحاخ لمح ال <« يرعلا وا

 لكشي ًّخ ودزم اهباصن نوكي ام اهنمو ٠ 3 2 عدصت يتلا باصنلاو

 لك ف تنأر اما نبرحششخ ةماح هيحاص نظتف 1 هللا 0 ف نيماللا

 9 تنمو قطاف جار( ل

 . يرجح ممج (؟)
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 ةممحلا يحاونلاو جل خيياشمو نيطالس

 داوسلا ىلا مهترمسب نوبرقيو ةيبرعلا دالبلا يف بايشلا نع نونغتسي نم
 ةريبك ةمامعع سلب يرجح نم « ةعلط بهرأو « أسأي دشا وه نم

 . يقل كلذ عم هنا . باصنلا جودزم ارحنش لمحو « ةليثم

 يرحجحلا تيأرف ةئيدملا جراخ هنيتاسب دحا يف ناطلسلا وممو تنك

 وللا يف ريبك قودنص ىلع فقاو وهو ىلصي هتيأرو « ضرالا ثرحي
 ةكرشلا لام نم لماع . ديدحلا ةكس يبتنت ثرح ةرطاقلل ءام هيف
 كارتف « بورغلاب سمشلا تنذ ف « ءاملا عدوتسم حيلصت يف لغتشي
 ايد ناو « ليم كلذ نا ؛ برغملا ةالص ىلصي هناكم فقوو « هلمج
 . لجأل للا ركذيل هلمع يف لماعلا فقوتسي

 انعوحر دنع . لاما اذ نم رخآلا هجولا تيأر ةعاس دعي نا ديب
 افرع هتحتفو يراخبلا حبحص نم أدل تاوانت رصقلا ىلا مويلا كاذ
 حورشلاو كاوسملا يف ةيوبنلا ثيداحالاو كاوسملا باب يف انا اذاف
 هلم رثآ ٌء زج تحتفو باتكلا تقبطأ . حو ىضلا حو رشو

 عاملا لبق لسغلا يف. هكلسم ناك امعو يبنلا نع ثدحت ةثئاعب اذاف
 نيتاولا ىدحا تاركذم أرقا ينتلخف : ةدحاولا ةيللا يف هدعبو

 1 . تاسسنرفلا
 نم نراك ام ىلا ترشثا ةليالا كلت انروزي دمحا ناطلسلا ءاج امو

 بجر رهش يف نأ هأرقن اك هلك هتأرق ول : لاقف يراخبلا يف يظح

 قودنصلثم ذاتسالا ةرضح اي يراخبلا . لاق مث .نسحا كظح ناكل
 تس هسف 4 ًادج ريبك « ريبك قودنص . ابوروا نم انئيحي حجاج

 اذه . ٌسقلا نم راطنف يف « ةنوفدم « ةفوفلم ليدانق ةّتس وا سوؤك

 . يراخبلا وه

 خسشلل وا دمحا ناطلسلل هذه ةمهاككلا تناك اذا نآلا ركذا تسل
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 معمم

 برعلا كولم

 اههالك . ةيجحالا ةنطلسلا يف كراملا رظان يسايا رطلا يروسلا اضر يلع

 « اضر ىلع نا الا . ينيدلا لهاستلاو ركفلا ةيرحو ةمكحلا يف قيرع
 هركف ضرعي امقو . رويظلا بحي ال تركس « يدهه ناطلسلا لثم

 « ةرم ريغ هسلاحا نأ يظح نم ناك . نانئمطالاو ةفاالا ساحب ريغ يف

 تامواعملا ضعبب "ىلع ًالضف يعفارلا ينغلا دبع هيخا نبالو هل ناو
 . مي يذام نع

 عع مل



 ةيمحلا يح حاوذأ و جل خداشمو نيطالس

 ةيمحغا عستلا يحاونلا

 دا نادنيلا  ةيثالولا تادهامملا - ةيزيلكنالا ةسايسلا ىف ةايحلا أديم
 . ةياسجلا رود - ءادعلاب سأب الو . ءاطعلاو ءالولا رود - نادبقلا
 لآ - ةحيصصلا - « هيصنم يف نالف ىلع دي انل »  ةياكنلاب سأب الو

 برع يدحاولا 3 مه نيد ال موق ب قلاوعلا يبضفلا وأ لضفلا

 - ناتلقتسم ناتلود عفاوملا - لزاوءلا - يبنلا الو نآرقلا ترذرعي

 ًابقلو ةرهاشملا يف ةدايز زيلكتالا نم يغبي ىلفسلا عفاويلا ناطلس

 دعبلا ريغ زيلكتالا نم يغبي ال انيلملا عفاوملا تاطلس - اناشينو

 مدقا - براقعلا - بئشاوحلا - يبطقلا - يولعلا - نارجهلاو

 مرخألا ميشلا - ىيح مامالا ةسايس - عااضلا -اه رغصاو تائطلسلا

 - زيلكتالاب يدتقي مامالا هي ًابيحرت عفادملا نوبلطي دويزلا- يدتري

 , ءاليتسالا مث ءاطعلا مث ءالولا

 ةطيس ًادوبع رئاشعلاو نودقمي ندع مهلالتحا دنع زياكنالا أدب

 دوبعلا هذه ىعدتو . تادجنلا مهئيحت امير لقالا يف ةندهلا مهل ندضت

 يتلا يب”زسعلا ةريشع برعلا نم مدهاع نم لوا . ءالوو ةقادص دورع

 . زاحيالاو ةطاسبلا يف ةيآ يه ةدهاعملاو . سل رئاشع 3 موملا ي

 : لوقت نيقي رفلا ءامس رك ذ دع

 ءاقد صا نآلا نحن . يبيتزعلاو زيلكتالا نيب ةدهاعم هذه

 مثادلا نامالا .٠ ةدحاو انتايغبو انبولق ٠ ءالولاو ملسلاب دهعتلو

 زياعتالا ذخا اذاو . هللا ماما هب دبعتن انيلعو كدع ىلع

 روسأمللا ىذؤي الف زيلكت الا نم ًادحا انذخا وا انرئاشع نم ًادحا

 نابع وا
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 رعلا كولم

 ةقطنما نم عفا ويلا عيسم ةدهاعملا هذه لثم اودقع لماق دعبو

 ابييف ةيسايسلا ةدعاقلاو « مهريغو بّساوحلا عمو مهدالب نم لفسلا

 ةدهافملا نم اوجردت دقف ه٠ ءاليتسالا مث ءاطعلا مث ءالولا . ةدحاو اهلك

 مويلا د اهلك اويفو « ةليوطلا تادهاعملا ىلا دحاولا دنبلا تاذ
 نود زيلكتالاب خيشلا وا ناطلسلا وا ريمالا ديقت يتلا ةمبملا داوملا

 ءاهدهاعب وأ «ىرخا ةلود ضوافي نا هل قحي ال دا . ممالا نم مهاوس

 انناطيرب ةفرعم نودي ابنم ةيلام ريغ وأ ةيلام تادعاسم لبقي وا

 نم ًائيش نهري وا بهي دا رجؤي وا عبي نا هل قحي ال اك ٠ اهتزاجاو
 تابحوم يعارب نا هيلعو ٠ ةيناطيربلا ةم وكحلا ريغأ هكلم وا هضرأ

 . ةناطيربلا ةسامسلا

 اوعرش يذلا بتارلا هنع نوعطقب داوملا هذه ىدحاب "لخا اذاو

 ف ةبفات بتاورلا هذه تناك .٠ نيدهامتملا هد نوصخ نيا كاذ ذئم

 « ريما لك ىلا ةئسلا يف ًالاير ةئماو تالاير ةرشعلا نيب حوارتت ةءاذبلا
 نيسألا نيب ح وارتت نالا تحبصا ىتح ةحلصملا عم دادزت تذخا مم
 ربكا مدقت اك وهو « جل ناطلس اما . رهْس لك ةيبدر ةئمعيرالاو

 . ةيبور فال آ ةثالث ىلع ديزت هترهاش مف « نيدهاعتملا

 يف نولخدتي اوناك زيلكنالا نكلو . ءاطعلاو ءالولا رود اذه

 نيب  الثم اودلصلل تارهاثملا باحصا نوؤش يف نيياحالا ضعب
 بجوت ةياوؤسم لخدتلا مهثرويف « ممئاقدصا نم نيصاختم نيقيدص
 نم هنم دب ال ام نويستكدو نيحاصم نورمتسيف ٠ رأ ريثسالا ملغ

 دمعلا نويصتيق « نيقيرفلا نين دودحلا نوميقي ٠ نيصاخيآملا ىحا ءادع
 (نوبغم هسفن ًاناظ ملحد ىضري ال نم ءيجحسف ؟ ةلصافلا ءاضيبلا
 « حلصلاب يضر يذلا هراج موقيف « اهريسكي لب دمعلا كلت عفريف
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 ةيمحملا يحاونلاو مي خياشمو نيطالس

 هيلع رصنتسيو « هلتاقيو ةيناث هيداعيف « اهنع عفاديو « زيلكتالا ملص

 لاجرلاو لاملاو ةسايسلاب هورصني نا نورطضيف « زيلكتالا هءاقدصا

 لك كلذ نع جتنيف . مذوفن اوتبثيو مهتءاك لقالا يف اوززعيل ًاضيا
 كزكلو . ىلوالا مهدصاقم نم مهضعب لوقي م نكت مل يتلا ةب الا كلت

 دمتعملا ىلا ةقرسشلا دنحلا ةكرشش ةرادا سلجم هبتكام ءىراقلا اهيا ركذت

 دعاسي يذلا يملا يمايسلا مسملا اذوه . ١ ندع يف لوالا يفاطيربلا
 . نامزلا هوم ىف

 ءافلح زيلكتالا مبصاق ةبامغا رود ىلا ءالولا رود نم انلقتن ْ

 دن . هحلم ةمالسو هلالقتسا نع نيلوؤسملاو يبرعلا ريمالا مهقيدص

 زيلكتالا اودهاع نيذلا الشم عفاويلا خيرات يف م ؤثنلا ةدم لوطت
 اهمج ومب اوسما يلا ةدهاعملا موعم اودقعي مو ( ةقادص دبع ١م ةنس

 بجوي يسايسلا ومنلا نأكو . ةنس نيتسو سمخ دعب الا مهتيامح تحت
 ف زيلكت الاف « هيلا. نومريو ةءادبلا يف هنودمعتي ام رثكا ةساسلا ىلع

 . رخآو ريما نيب نيبلا تاذ حالدال لخدتلا دح دنع |رفقي مل ندع

 نم ناهربلا ْذخ . هملا ترسا يذلا ىمامسلا بزحتلا ىلا هوزوا#ت لد

 ةرازو ىلا دمتمملا اهعفرب ينلا ةيمسرلا ريراقتلا يف رثكت يتلا ةرابعلا هذه
 : تاريعتسملا

 هترسا نم ناك نم ىلع هانرصن دقف هيصنم يف نالف ىلع ًادي انل نا »
 . « ةرامالا هعزانب

 تاراما مهميسقت يف اودعاسو رئاشعلا نم مهودهاع ئذلا اما
 يتلا دالبلا نوئطقي مهف « مهيلع ةيناطيربلا يالا اوطسيو تانطلسو
 كاهو .لفسالا نييلا نم ةيبرنلا يا ةيمحملا عسنلا يحاونلا ىعدت

 ل بقة ةحفص يف شهماهلا مجار 060



 يرعلا كولم

 .٠ اهبنع تاقثلا نم هتءاع ام ضعبو اهءامما

 ةحيبصلا

 دالب نم ًامسق ىرت ابنم ًابرغ انرظن اذاف . ندع ىف نالا نحن

 ٠ بدنملا باب ىتح تارمم سأد نم لحاسلا ىلع دنق يتلا ةحيبصلا

 لاقعلاو خويشلا اهمكحي يمينربلاو يفيطملا اهنم ةددعتم رئاشعةحيسصلاو

 لمحي نم ددع ردق.” « ردغلاو وزغلاب نورووشم مهو. ًايودب امكح

 عمجيل ريبك معز الو مهل ناطلس ال نا ىلع . ًافلا نيرشعب مهيف حالسلا

 ٠ ةمولعم تارهاشم مهلاقعو مهخئاشمل سيلو . مهرش يرحلاب وا مبلعُت

 أوضبقيل مهيراقا نولسري وا ةرم ربشا ةثالث لكن دع ىلا نوئيحي مهنكلل

 اهوانتي مهضعلو « ةيبور ةئملاو نيسألا نيب حوارتت يتلا تايماركالا

 : 3 ناطلس ةطاسود

 لضفلا وا لضف لآ

 صرالا نم ليم ةئم انماما انلثّمو قرش ندع نم انبهتا اذاو

 ىلا دسمتعلا ما دنع ةيقرشلا ؛ جم »م ةلدايعلا دودح نم لحاسلا ىلع ةدتمم

 كلب طيح  رحبلا ىلع ناتدلبلاو  نطاقملا يف ةيبرغلا قلاوعلا دودح

 لاشي افةريث ندع لوح مهدسأ و برعلا ىوقا مه نيذلا « لفف لآ

 هتلممق نم ّآ ركسع يضفلا نيسح نب رداقلا دبع مول :اطاسل ناف . اهنم

 امأ . حال سلا نوامحن افلا نيثالثلا ىلا نيرشعلا نم هدنعو « ةصاخلا

 ىلا نوعراسي « ةؤورمو سأب ووذ مهو « ودبلا نمف يلضفلا برع
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 ةيمحلا يحاوذلاو جل خياشمو نيطالس

 رداقلا دبع ناطلسلا نا ربظيو لاثقلا يف اكاد نويغريو ةدحتلا

 زيلكنالا نم بلط دقف « هكلم عيسوت يف يلدبعلا هليمز لثم بغرب

 هذه يف ةرتوتم مهنيبو هيب قئالعلاو « هبلط اوبلي مف عفادمو احالس

 الو « ةيبور ةئيعبرا يهو ةرهاشملا ضيق لازي ال هنا ديب , مايالا

 , ندع ف رشي أهدنع عفادم ةعسلب 4 نوري نولازب

 قلاوعلا
 ؛ عسقلا يحاونلا ربكا مدالبو 2 لحاسلا ىلع لضف لآ ناريج مه

 نيمسق ىلا مسقت يهو . الامس ابلثمو اقرش فينو ليم ةئم اهتحاسم

 اهنم امسق مويلا حيف ىلوالا | ما ٠ ىلفسلا قلاوعلاو | ماعلا قلاوعلا

 مكحنر : باصنالا ف هزكر هو يقل وعلا هللا دمع نب حلاص ناطلسلا

 ًاذوفنو وف اطاص ناطاسلا قوفي لاب لداعب خيش رخآ امس

 هر وحلا وه ءانيمو ةق'رعلا اهمسا ةدإب كانهو ء مود سب 0 زك رهو

 نع ضيا نالقةسمو ؛« رخآلا نع دحاولا نالقتسم ناخمش اهيمك

 : باصنالا ناطاسو مويشل خيش

 مدلا ريغ فشتكا ام ةريثك ةيريمح راثا ايلعلا قلارعلا يف

 8 نولمعيو )2 لالقتسالا ىلع لاملا نورثؤي ءاماعو خياشم اهمفو اهم

 ف يناطل ريلا دوفنلا عسيس وأ تا رهاشملا نم هن وضاقت ام ةلباقم

 ث

 ءا اة (رعل اع

 دقع ءالو ةدهاسم ريغ ندع نيبو مهني سيل نا كسب .٠ مهدالب

 ,. 9١و ةلئس

 نيد موه ةنس لنم زياكت الا ءاقدصا اهلهاف ىلفسلا قلاوعلا اما

 أقل رذأ نم قف رأأ لوخد ناطلسلا عن نا ىلع ءالو دبع مهعم اودقع

 (55) ١ برعلا كولم

 ١ه



 برعلا كولم

 ىلع مهو « مطالتخاو زياكتالل مهتقا دص عم مهنكلو هدالب ىلإ

 . ةيشحولا نم عورب ءيش ىلع نولازي الف ؛ بئاجالاب « رحبلا لحاس
 .مهو . دمح ينلاب اوعمسي م ى:مالسالا نوفرعي ال لئابق مهيفو

 مهتاوخا نوحكتيو « ةبلهاجلا برع لثم حاكن دقع نردب نوجوزتي

 راد يف ةرم تلأس نولصي الو ترموصب الد © مهابا تاحوذو
 اذا « معن : اوباجاف ةنكم مهدالب يف ةحايسلا تناك اذا امج داّيعالا

 كتامح كمهمت ال تناك

 ةرهاشم رصان نب ركب يبا يلاحلا ىلفسلا قلاوملا ناطلسا نا
 هدهيفحالسلا لمح عمطتسي نم ددع اما . ةميور َةّنملا 7 راحت ال ةريغص

 نوعيطتسي نم ددع نكللو . افلا نيعبرا وا نيثالثب ردقيف ىربكلا ةمحانلا

 فالآ ةثالثلا زراحشب ال مدينحت

 يدحاولا

 اهوائيمو ناسح مهدالب ةصاع « لاشب ًاقرث قلاوعلا ناريح مث

 هل سلو تارهاشم هل نسعي نب ىلع امئاطلسو « فاحاَت فورعملا

 نابرع فالخي ردبلا هنابرع نال كلذ . بيحرتو ميركت عفادم
 ةقير نم تافثلا نواواحيو زيلكتالا نم نورفني « مئارماو قلارعلا

 نع ةبهطلا هذه ىف بيحعلا بيرغلاو . نينس ذنم اهب اوقثوا ىتلا ةياجلا
 فوصوم ضاسم تاذ ةئدق ةدلب ىهو « نايح“ نا لفسالا نمبلا
 نادعبت ال « ءايلعلا نم ددع مويلا اهيفو 6« مويشنو © بدالاو معلاب

 ال نم برعلا نم اهيف لازب ال يتلا ىلفسلا قلاوعلا نع اليم نيسمخ
 ينلا ةلالساو مالساللف ىرخالا يحاونلا اما ٠ يبنلا» نارقلا نرفرعي

 م



 ةسمحملا ىحاونلاو حج خياشمو نيطالس

 بصنم ىمسي دس ةليق لكل ر . اهرف ةيلاع ةناكم فارشالاو ةداسلا

 ثاغتسو ً مودل مكحلو ) رودخلا مهم دخ أف يحررلا مسالا ل وه

 ١ هذا دحأ رايكيو 4د

 لو اوعلا

 طخلا دنع قلااوعلا دالب انزتحاف ايرغ يدحاولا دالي نم اندع اذا

 لزاوعلا الب هنئيثادلا ىلا لصن ءاوتسالا طخ نم ًالاعث رشع عبارلا

 اهتبرت ؛ ناورهو ىراذو حوفأر ةثالثلا ةيدوالا ىقتلم ْق يهو « ودملا

 درمتلا ةصصاع يضاملا يف ةنيثدلا تناك , ءادشا اهبلاحرو ؛ ةيصخ

 اويراحو ) ةيزيلكتالا ةياهعأ لزا رعلا صفر دقف ؛ نامصعلا 6« ةربد ) ر

 8 نب رساخ مهودرو مهومزوف مهملا ل.نردع نم أودعص نيذلا دونا

 مهنا ريج نال ىنجالا ذوفنلا 2 صاختلا اوعهيطتس ل كلذ عم مونكلو

 ابهنع مهولحاف ندع يف مهنم نيمسقملا نم زيلكنالا مقتنا ةيناطيربلا

 . طايسلاب

 عفاوبلا

 انعطقو صضرعلا نم سيك عسبارلا طخألا لع ًايرغ ريسلا انلصاو اذا

 ةصخ دالب يهو ءاضيبلا لالا نم ين ونجلا فرطلاب رغ حوقرلا ىداو

 عفاويلا دالب يف لخدت مث . زيلكتالل نولاوم املهاو راهنا ةعضب اهيف
 الخ ةلقةسه تاخمشم « ( تاخش :ةدعولتاقم فلا نوعبس لاقرامك اهمفو

 مهو ودبلا نم اهلها رثكاف ىلفسلا عفاويلا امأ . ىلفسلاو ايلعلا نيتنطلسلا

 هع



 رعلا كولم

 لضف لا مهنا ريج ناو مونيل ناك دقف .ءالولا ىف مايك ءادعلا 2 نوتناث

 ةمرحمحلا تطس مث ةئس نيرشع نم رثك ١ رمتسا ١ مال ذنم ءادع

 , تداكوا يدقلا ءادعلا كاذ تلازاف ١مم ةنس مويلع اهتيامح ةيلاطيربلا

 مويلا زيلكت الا ىلع مقان يلع نب نسحم ىلفسلا عفاوملا ناطلس نكلو
 كلذ قىوف يغبي وهو . ةرهاشملا ْق ةدايزلا نم هياط ام اوضفر منال

 : ناريخاو ءالمزلا لمم بحر عفادمو تان ةءدعصد قل

 ةقالع الف ةطوحلا هزك رمو دمحم نب لضف ايلعلا عفاويلا ناطلس اما
 دعبلا ريغ مسرنم يغبي وه الو « هيلع مول لضف الو زيلكتالاب هل

 عستلا يب حاوذلا برع رثكا ةلدايعلا لم عفاوبلا ءال وه : نارحفاو

 ف ثا رجلا دنطاب موت راجت لصتت نم راحتلا نم مهيف ُ اندتوة ةورث

 عسفاويلا لهاو . ةبارقو بسن ةلدايعلا نيبو مهنيبو . يدنب ١١ طبخلا
 : نول وقيف لالقتسالا لك مبلالقتساب مهنا ريجو مهنارقا نو رخافي ايلعلا

 دق تناكف ندع ةموكح امأ . اندالي ىلا يبذح.| لخدد ناو لخدي مل

 موو دحلا دوم ىلع ظفاحمل بدعشلا نابرع خياشم كدأ ىضاملا تندع

 ' تالاير ةعمرس هردق ى روس بثارد كانه

 مهجاردتساو مهطبض نم ندع م ركشح نكمل يتلارث اثعلا نس مه

 ةنس ىتح ١ م ةنس ذنم مهنسو اهنيب نكي ملف ٠ نييمحلا نيلاوملا ىلا

 موهشييس ىلا تارهاشملا عفدت تناك اهبنكلو « ةيممر قئالع 6

 مدهاعم مروع كتدقع م 1 بششاوحلا ناطاس برغلا ىلا مراح ةطاسوب

 م



 ةيمحللا يحاونلاو جحل خياشمو نيطالس

 وأ ءالولا وأ ةراجلا أامأ . مهنأ ريج مم ثادقع ىلا تادهاعملاب ةهمسس

 . ةيمسا لازت الف ةقادصلا

 يبيطقلا

 ملاضلا نورزخ يضاما 4 اوناك , ةأزغ مرق ةحيبصلا لثم مهو

 .قرطلا ةداحلا دنع نوعطقي و ؛ ام وسر لفاوقلا نوضاقتيو )2 يرولعلاو

 ) ياما وبأ مهل

 علاص كلل مح خرشلا يلاحلا مويس اما. مهيلا نكرر ال داتعالا رادو

 كلو ثتارهاشملا باحصأ ندهاعتملا فص ْف اولخد م

 اوفحز امدنع دويزلا موق دقف ( دوعجالاو بيطقلا دالب خيش« م رخآلا

 مث. اهلك اهيلع ءاليتسالا نوغبي عستلا يمحاوتلا ىلع تاونس ثالث ذنم

 نراك ىتلا ةملا_ماو ةيسرحلا ةدعاسملاب هدف ل داتعالا راد نال موحلاص

 نورس دقو , زياكتالا هرسخف ىبحي مامالا لامس نم راصو « اهبلطي

 بشاودلا

 عم اودقع نم لوا. زعلاو موفأ ةح.صلاو جيو يمرطقلا نا ريح

 ا" , شورق ميفك العد نم عم نوبراحو . تادهاعم زيلكتالا

 مويلا مهناطلسو لاقي ام لتاق» فلا نيرشعلا ىلا ةسخلا نم مهدنع

 مويلا مهئاطلسو لاقي امك لتاقم فلا نيرشعلا ىلا ةسفلا نم مدنع

 ْف هايا انرز امدنع دبعلا لو ناك يذلا وش ا, عئام نب يلع نب نسع

 ' ريمسملا

 دح ةليبق نال د : مهتفلب اهدروا يحاونلا كلت يف ةروثأملا ةفكلا ىلا ةراشا )١(
 <« شورق يفك الم نم يناطلم « ٍتلود دح الو
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 برعلا كولم

 سار امعلا

 ةل تسلا تانطلسلا مدقاب ءىراقلا فرعا الاس مدقتت نا لبق

 ٠ دحأولا دلملاو ةدحاولا ةامبقلا تاذ براقعلا ةنطاس يا « اهرغصاو

 نررقلا نم عياسلا دقعلا يف مهالقتسا | ونلعأ ةلدابعلا نم ذخف براقعلا

 , اهالقتسا ةمكريمالا ةدحاملا تابالولا تنلعا نيح يا« ريشع نءاثلا

 اهباب يف ةديرف يه لب « ةزيزع ةلقتسم لازت ال تايالولا ثكللت لثم يهو

 .:رومثاق اهلها . ترغص الو تربك الو « ثصقن الو ادع تدازال
 ةديحولامهتنيدم دمحا ريد يفمهتءاك و مهتانش نوعمج“ مويفرابطا ةمسقب

 زياكتالا نيب مههبسا امر . نينئمطم اهيف نوءيقيف « ءاعج مهدالب لب

 علاضلا

 ةسامس نمو « لامشلا ىلا بونملا نم ةمحانلا هذه ىف ثحبلا انقني

 يهر؛«ىلعالا نمملا ةقطنم ىف لخدت اهنال « مامالا ةسايس ىلا زيلكتالا

 لل اق اهيفو « يولعلا دالب نم برغب الاهم ءاعنص ىلا قيرطلا يف

 يل ىف هب انعمتجا يذلا فياس نب رصأ ربه الا امك ناك . ةددعتم

 03 أآ-منم هوحرخأو عااضلا اولثدا لق اوناك دويزلا نال كانه امك وك

 نم ًاسقيباس تناك ىلا قطانملا هذه ىدك مامالا داعتسا اذأ بديع الو

 ناك ) .ئدلوملا نم علاشلا خياشم دادجا نا لمق دق .٠ هدادجأ كلم

 اوماقاو يضاملا نرقلا ةعيلط يف اولقتسا مث « نميلا ةمئا دممع نم مهؤابا

 ٠ مهيلع أريمأ مهنم
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 ةيمحلا ي حاول و ميل خ داشمو نيطالس

 لاما ىلا اولصوو 4 غي دوعجالاو برطقلا دالب دوب زا لتحا لآ

 ةسامسلا لئايح نويصنب ةيمامالا ةوعدلا نو رشد اوعرسشف )م ءاضعملا

 . ىدهلا عبلا نم لوا 2 مهاب ُْق عق 3 نم لوا مرخالا نه خيشلا

 را كم ةوعدلا ىبلق ماه الاو ماسلا مسأب علاضلا ىلا دويزلا هاعد

 ”ءادتقا ( لجأ نم دويزلا قاطا دلملا لخد الو : مدقت امك زياكنالا هل دخل

 عفر. خيشلا مينراف )2 ًاماركاو ًاممحرت عفادم ةعدرأ «© ندع ةموكح

 بيطقلا ل شكلا ريما مامالا هنيعف ( ءاعنصب ةيمام'نا ةرضعحلل ةيعدالا

 دويزلا نم قىددح ةئمعب رابو ) ةرذلا يع 4 فلانو « 8 تأ يل هطاقملا

 ملو . مامالا ةعاط يف اهلخديو ةيصاعلا يحاونلا حستكتيل سواشالا

 0 لك ةسور ةّمم ريغ زياكتالا نم صميقمل مرخالا خيشلا نكي

 هيقمد ع نيزث افلا نأ 4 ةطللا هده ىلع ردات أدأ 4 مامالا هرضدح نا

 ةساسلا كلان لفسالا هده لا 5 مهيراحيف ّ يدنقي وهف 0 زياكت الا نم

 ءاطعلاو ءالولا ةساس ىهو الا . ةدايسلا بامسا سأر مهدنع يه يلا

 ىلا مفريف ' ماركالاو ءارلا ىف ىتح رصقي ال هارتد ءاليتسالا مث

 قوف مهصخو ؛تارعاشملا مف عفدنو م لاقعلاو خياشملا ةيلاعلا بصاخملا

 ًاضيا عفادملا اندنع نا « زيلكنالا ةنهد يا . ةاكزلا نم ءرحب كلذ

 . نيمدقالا انعابتا ءانبا 4 نيماسملا انناوخاب نيحرم اهقلطن



 برعلا كولم

 ةدثال
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 3 - . و 3-84 1 58 .٠
 تثومرصح- ق ةرسك هورثت وود يطيعقلا لآ لنراآلا ريغ ال ةمضور

 , دزهلا قد
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 م وكس لا لصف لآ لرد رعلا لبع تاطلسلا



 اهدودح

 () اهتاقحام و دجن ةنطلس

 باعشملا سأر ىلا رطفو ةروفاملا نم سراف جلخ ًاقرش :

 ىلا باعشملا سأر نم تيوكلاو د 5 دامحلا ةقطنم م

 . ةّملقلا سأر

 نيطالا ىقتلم ىلا ريسع ِف اهنبأ نم دتع طخ ًانونح

 لوح اهنمو لّيلسلا ىلا الامث رودي مث “ قرشلا لوطلا

 ةروفاخلاف رطق دودحف فاقحالا ىلا اقر ىلاخلا عبرلا

 ٠ جيلخلا ىتح

 لكش يف يهو « قارعلاو دن نيب دارحلا ةقطنم ًالامث

 ضرعلا نم م. و مو و »م طوطألا نيب ةوالقب ةعطق

 « ىقرشلا لوطلا نم 4م د ؛97 و ؛5 طوطخلاو يلاشلا
 ؛ هفيل ريب ىلا ًالامش جوعالا بعش برق نم دتع طخ مث
 نْ اكسلا زينع لبجف هديدجف ام ريد ىلا برغب ًالاعث مث

 ع.ورسوب نيطخلاو ىلاشلا ضرعلا نم سوسو مب نيطخلا نيب
 . ققرثلا لوطلا نم

 قرش نمو ندرالا يقرش ىلا زينع لبج نمث ابرغ اما
 يلحر مود تناك 3 اهدودحو دحن ةنطلس مسا تيقبا خيراتلا ىلع ةظفاحم )١(

 كلذ دعب اكلم اهئاطاس ةعيابهو اهدودح عاستاو ةيدجنلا دالبلا روطت اهأ ١5 ةئس

 . « هتاقحلمو دجن خيرات » يباتك يف اهرابخا تنود دقف

 ا لا

 لا هلا ا سس ل سس وا 2



 دودحلا لازت الف يل رغلا ىبونجلا زاحألا رخآ ىلا ندرالا

 ف موملا يه ريمخ ةارحو فوملا نا الا . اهيلع "افات2

 , دحن ناطلاس ةزوح

 '١'سفن ينويلم وحن : اهناكس ددع

 , مسإ رد ليم فلا ةئيسمح و : اهتحاسم

 نامحعلاو رساودلاو عميس ل ةيدنعو بأرحو ريبطم : اهلئاق مها

 ةفيجلاو ارقسو هدمرثو لياحو هزيدعو هدب ربو ضايرلا : اندم مها

 ٠ في.طقلاو فوفهلاو ةلعرحو :

 ورع انلا



 ١١ ىمثرض أ ءاشف العارح نع

 ىلا - ثدعب ناكربلا مف يف - دوعسلا نبا نيبو ينيب ثالثلا تابقعلا

 نذالا ءاج - قارعلا : اولاقف « دحن تلق  زيلكتالاو ىردجلاو

 طوبغم - قارعلا ىلا رفسلا - يابمب يف ينابقتست ةطرشلا - رفسلاب
 ىلا لصي دوعسلا نأ ليكو - يرفسب قاعتي يذلا ردالا - نوزع

 -نونذأي ال زلكتالاو 5-3 «همكب بحرب تاطلسلا انالوم 0 7 يامع

 ريدم ىلا ةيسايسلا رومالا يف ماعلا مك الا رارسا بتاك نم باتك

 . يابع ف ةطرشلا

 ضرغلا ىلع هعلطا زيزعلا دبع ناطلسلا ىلا تيّمكا مود جل ف تنك

 ناكو . هدالب يف ةحايسلاو هترايزب هنذأتساو ةءبرعلا دالملا يف ىتلحر نم

 تابقعلا اما . زيلكنالا مث ءانهدلا مث دوفنلا مث دنلا رحب هئيبو ينيب

 تيتك . ةريخالا ىلا رظنلاب ةلبس لاقي قطاو تناك دقف ىلوالا ثالثلا

 توحر باتحلا فو )م نيرحبلا ُْف كداوعس نبا ليك و ىلا هس ربل ندع

 هيلع فقوتت ملعب فرشتا قارعلا ىلا ير فس ُْق نيرحبلاب توررم اذا

 حوسأ نأ باحالاب باوملا ءاج اذا يقم يف نآكو 7 ليحرلا 2 يتطخ

 . قارعلا روزا نا لة دحن يف

 تحن أبيق تمقاو لردع ىلا ءاعئص نم روشأ ةثالث دعت تدع

 ةتس « ىمهلاو يردجلا حابس نيد « ناكربلا مث يف « ظيقلا قدارس

 يف نادلب ىم'رضو العرح و « نامزلا تاسكاعب برضي دن لاثمأ نم لثم )١(
 . «ىمث رضا » مسالا ءاق نودكست“ مم ضراعلا



 ؟دحنل ىلا - ىلا رقسلاب اثذا زيلكتالا ىباحصا نم رظتنا عسيبامسأ

 صخش دحامالا ءالؤم دنع د وعس نبا ناف 1 قارعلا ىلا لب .٠ كك

 ءئطاش ىلع سادقالا سد نم نيد رقما ريغ هنم وثدب ال سدقم

 يف نييسايسلا نيبودنملا وأ ءالكولا دحال تربج اذا كناو . سميخلا

 ءىجري هنا اماف : ةثالث نم ًادحاو لجرلا دحت كتيغرب ةيبرعلا لحا وسلا

 ةثالثلا تيقل دقو . اتاتب ضفرب وا « أءزه مستبي وا «"ةسايس فوسد و

 نا * تلق . قارعلا : أولاقف ) دحن : تلق . فردعي رمالا ءاملوأ ِق

 مث ٠ هرومأو لجرلاب ا: ةقالع ال 1 اوضفر مث اومستياف 6 هو عبس

 بودنملا نم يقرب أن أئاصو دق : هيف لوق م احلا نه باتك نءاحم

 باك نمد ٠ دادي ىلا رفسلاب هسمف كي نذأي قارعلا ف يماسلا

 ةلياسقم كلابعل يناو 2 نب رحبلاب يدور سأب ال نا تماع هالت رخلأ

 دوعس نا باوح كراك اذأ دحن ىلا رفاسأ دادغب ف رهالا ءايل وا

 | . كلذب نذأو

 « زيزعلا دبع ناطلسلا ىلا يباتك ىلع فشثو ربشا ةعبرا رم دق ناك

 يفد « ةرصيلا كانه نم ًادصاق ياسع ىلا ندع نم ترفاسف

 يتيغر نا ءىراقلا ممكا الو . ديدُسش باوجلا ىلا قوشت ىبلك

 اهنود تلاحو تددعت اهلك ةدش دادزت تناك ريمكلا دوف لحر ةراو و

 . تاقعلا

 ةطرشلا لاحرب لكحص وم ي رما نا تدجوف يامي ىلا تاصو

 ةرايز ينوفلكي مو ةرئادلا ترزذ قدافو اومركا مهنكلو . كاده

 يريمالايبرعلا سئاسلا اذهىلا فرعتلا ف هتغر ريدملا ربظا دقو . نحسلا

 كلت يف رفسلا نا ذا « هاوس نود ًادارم تلفق باوبا هل متفت يذلا
 تاع دقو . نييناطيربلا ريغ ىلع ً[اروظحي ناك قا رعلا ىلا ىتح مايالا
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 برعلا كولم

 نذالا مهئيحل يابب يف نيرهش اورظتنا نييك ريمالا راحتلا ضعب نا
 اذا بحع الف . نييئاخلا نم كلذ دعب اوناكو 4 قارعلا ىلا رفسلاب
 تثدحتو يابع يف اعويسا تمقا نا دعي ؛ يل ريل دقو . يرما ربكأ
 يف نيطوبغملا نم يلا « نييسايسو باتك و راحت نم املاجر ضعبو
 . ًاريثك يفرسي مل كلذ نككلو 0

 كقيرط لهسن ناب انرمأ: ريدملا لاق ٠ ىمْرض هللا ءاشف العرح انئش
 نولوقب ايلا اومتك ام يف « رمالا ءايلوا » يا مهنظاو . قارعلا ىلا
 لسراو باودلا نع ثحأس . دوهس نبا نه بياوملا مهلصي مل نا

 قدنفلا ىلا تدعو فطاتلا اذه ريدملا ترككش . تئش اذا كيلا ةخسن
 ف ربخأ دقو . كانه ينن ورظتني نيماسملا نم ءايدالاو راحتلا ضعب اذاف
 دخل نع لاؤس نه واخممإ مايالا كلت ف يثيدح ناكامو ب مثدحا

 لصو نيرحبلا يف دوعس نبا ليك و يبيصقلا هللادبع نا دج ناطلسو
 يلع جاحلا ينيحصف هيلا يلاتلا مويلا يف ت ردابف يامي ىلإ م وبلا كاذ مايص

 . زاجحلا يفو دنهلا يف راجتلا رابك دحا لنيز اضر
 لاق . هملا ىباتك و زيزعلا دبع ناطلسلا ثيدحلا عوضوم ناكو

 ءاجف « مامالا ةرضح ىلا هانلسراو هتقوب مباتك انلصو معن : ليك ولا
 رفسلا بابسا نم مزاي ام لك دادعاب انرمأ دقو ؟7 ايحرم باوملا
 ناهز نم نحنو : لاق مث . نيرحبلا ىلا ميلوصو دنع ةحارلاو
 ىلا متبتك يتلا ة للا يف متريغ سنا وأ رفسلا يف متأطبا ٠ ٌمكرظتنن
 لب : لاقف . يدبب ءاطبالا الو ريبغتلا ال « تلق . اهنع مامالا ةرضح
 ليكولا كحضف ؟ زياكنالا انب احصاو : [اميفتسم تلقف . هللا دمب
 ريدم نواعم نم ًاباتك تماتسا قدنفلا ىلا ىعوجر دعبو تكسو
 : ةفرحلا هتمجرت هذهو « يرفسب قلعتملا ر مالا ةخسز هنيض ةطرسشلا

43: 



 د ووس لآ زيزعلا كيع

 ةنس بآ 7١ يف يايمب . رارسالا بتاك بتكم ةيسايسلا ةرئادلا

 يف يام 15 رارسا بقاك ٍلزر دنك . ف . ىنآ نم ل9

 . ةطرشلا ريدم ىلا ة.سايسلا رومالا

 . دحنو نيرحبلا ىلا يفاكر نيما رتسملا رفس عوضوملا

 . ادعس

 ١؟89ةنس بآ 7١ خرؤملا ؟ءال١ ف مقر مداتك ىلع اباوج
 يناير نيما رتسملا اوغلبت يكل ربخا نا كاحلا ينرمأ دق نالوقا

 يف رظتنم هنكلو نالا ىتح اناصي مل دحن ىلا هرفسب نذالا نا

 لاح لك يفد . هملع ضارتعا الف قارعلا ىلا هرفس اهأ . نب ر حبلا

 . نوك ١ ناب يديس ا فرشتا . دادغب ىلا آلوا رفاسي نأ بحي

 عيطملا ممداخ

 ةيسايسلا رارسالا بتاك نع

 نوتارا . ياجحد

 رماو «نيرحبلا يف دوعس نبأ ليك و « ليكولا مالك نيب ضقانتلا اما

 . هيف ةقيقحلا ىلحن7 فوسف « دنهلا يف امناطب رب ةموكح <« ةموكحلا



 برعلا كولم

 دادغب ف

 لازت الو  ةيقارع ةيزيلكتا - دجن حاتفه - ناتيرهوج ناتقيقح

 توكس - هود ةحا رص - لصيف كلملا  ةيرسلا ريراقتلا  ةأرما
 ىلع تيزج» - * قلحر نم يقيقلا ضرغلاا امو - بيرلا نع فشي

  رصقلا يف ديعلا ثداح - يماسلا بودنملا - « ماستباب ماستبا
 تالفحلا - « زيلكتالا نيغتلو » - تابقملا دشا - دوعسلا نبا ةرايز

 بابلا  ةأرملا تكرايت - اهنرد ءاديبلاف ةسايسلا اما - ةيبدالا
 نذالا ينثيي تا يلإ دادغب يف ىقبأس »د دوعولاب ينالمت  متفني

 بردنملا عم رفاستس » : لوقي فتاحلا ف توص - « دحن ىلا رفلاب

 . ةماكملا هب تضضق ام - <« يماسلا

 . نيرحبلا ىلا رفسلاب يل نذؤي' م

 :ثدحي يبلقو قارعلا ىلا تلصو . همارض“ هللا ءاشف هلعرتح انئْس

 يف ممتدجو دقو . زيلكتالاب نظلا نسح نع يلدعبي يركفو < دجنب

 تاكرلاو ةءئطولا تاضبنلا مغرب نيعاطملا ةداسلا (يابغيف مث اك« دادغب

 المعو ًالوق امهب ترثتسا ناتيرهوج ناتقيق- يل تدب مث . ةيسايسلا

 ئيذلا بناجالل دن ماتفم نا يه ىلوالا ةقيقملا . نيسايعلا ةصاع يف
 بودنملا دب وه امنا ةقرشلا ةبجلا نم دالبلا كلت ىلا لوخدلا نوغبد

 كئاوال لب « زيلكتنالا ريغل حتفي املف بابلا نا يبف ةيناثلا اما . يماسلا

 . ةمحراخلا ةراظنلا نم نيبرقملا وأ ةسايس رومال نيبدتنملا مهنم لئالقلا

 ضعبل نذأي نا ةرم ريغ مجعلا جيلخ يف يسايسلا ليك ولا ضفر دقو

 قئاقطا يه هذه . دن ىلا رفسلاب نيرحبلا يف نييك ريمآلا ءابط الا
 أوم ٠ ةيسانسلا ريغو ةيسايسلا رئاودلا ْف ام كيهسحلا يتلا ةنهارلا
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 بودنملا ىلع ندع يف ينولاحاو « ةديدحلا يف يتاابجل لب يتراسجل

 يف مهرمأ نم نوكي نأ ىسع اف . يابب يف يثوفوسو « يماسلا

 9 داد_غب

 ىلا تئِج يقرشلا ةلجدد ءىطاش ىلع لصيف كلملا ةلالح ترز نا دعب

 رارسا ةبتاك لب دورترج ةديسلا لباقال «يبرغاا ءىطاشلا يف ةلاكولا راد

 ٠ نوتاخا اهنوعدي نويقارعلاو ٠ ةقرشلا رومالا يف يماسلا بودنملا

 تناك . اهييلع رابغ ال ةيزيلكتا اهظقمتو اهوحنو اهماوق يف اهنا الا

 « ثيدحلا مامز ىلع ةضباقلا يهو ©« تناكو ٠ اهبتككم يف ىلوالا ةلباقللا

 4 ةعاقلا يف رطختتف دعقملا نع ضبنت م « ةراكسسلا وات 5 راكتسلا نخدت

 ٠ عاطقنا نودب ملكتت مث مكنت يهو لجر ىلع الحر عفرتو ساحت مث

 يماسما تضرع ٠ هلل دمخاو ةأرما نوتاخلا لازت ال : يسفن يف تلقف

 نم ةيواز نع باحلا تفشكو (« هب تدحعاف ىلوالا ةسلحلا ف اهلقع

 تدلخا اهنا ينيرتل هلك يسايسلا راّدسلا عفرت تداك لب ٠ تثهدف اهيلق

 برعلا ءاقدصا نولازي ال زياكتالا ناو « نيبقارعالو لصيف لمعلا

 كتلحر ىف كلذ تنقرت كلنا كش ال : تلاق مث ٠ مهملا سائلا برقاو

 : يدنفا نيمأ ان

 يف تردتسا لب « يلاوس عمستا فقت ل اهنال ًاركاش تنك

 ٠ ثيدحلا

 ملعا يال « ا اهماع برغتسا مم يتلحرب قاعات روما ىلع ينتعلطاو

 ريراقتلان ول دابتي ةيب رعلا دالبلا يف اههيودنم و نييسايسلا ارتلكنا ءالكو نا

 لسريف عوبسا لك هريرقت بتكد نم مهنمو . نيح ىلا نيح نم ةيرسلا
 ٠ دنفاو قارعلاو نادوسلاو رصم ُْق هنالمزل هنم اخسن

 مايالا كات يف ناك يذلا لصيف كلملا ىلا دورترج ةديسلا تداع

 كحادو



 برعلا كولم

 نيب ةروهشملا ةدهاعملا عفوي الف « اهيلعو يماسلا بودنملا ىلع ًايضاغ

 كلملا لجا نم ًالصاوتم [عس ترعس دق : تلاقف قارعلاو زيلكتالا

 ىل فثولوقي اوناك .٠ هيلا مهتلمتساو رئاشعلا ءاسؤر تعنقاف « لصيف

 يدالب يدع نم رثكا قارعلا بحا يلا يدنفا نيما ان ىبقدص . لمفكلا

 ةمقارع انا

 ةأرمايهو اهب ىلا>عا نا ىلع. تبكفتو نوتاخلا سلجم يف ترككفت

 قارعلا يف رثاشعلا ةملو وا رمالا ةءلو يهد ابن أشي يبايترا نم لقاناك

 أ هرارسا لكب ثحار ىماسلا بودنملا ةيئاك نا ءىراقلا نظي الو

 . ةيلاتلا ةديدعلا تاسلطا ىف الو « ال . ىلوالا ةسلجلا يف ةيبرعلا
 دس,ع يف تناك اهنال الا انه دورثرح ةديسلا رك ذ ىلع تئج ام

 « قارعلا يف ةيسايسلا روهالا حيتافم ىلع ضيقت سك وك يسرب رسلا

 تيلا يماسلا بودنملا ىلوس ؛ جييلخلا ىلع ةسحيعلاو ةس ؛ رعلا نادلملا يفد

 0 ىر 8 هل نذأت لهف 2 حتافملا هقاه نم دن حاتفمو .٠ اهنوؤس ف

 نست بدرلا نم يردص ف لاح امم فشك ١ نا نود ًالاؤس اهتلأس

 ليك و يل هلاق ام يف ضفانتلا ىلا ريشا نا نودو « اهئالمز ةين

 ءاهوللسا ريغتو اهتدف دن دنع تريغتف 4 يابمب اح هتك امو د وعس نا

 . قارعلا نع اهشيدح يفا محم الاثم ى امأ تض رع يف جلا ةحارصلاب ينبحت ملف

 يف ىولسو ي رما دم نوكي دق ام بيد يف لاو ال تناك امنال كلذ

 ةروشلا ران مرضا تح ما 2 ةمد رعلا ةدحولاب ًارشيم تئحأ . دادي

 باحصا وا رملا بزحلا وا ينط ولا بزاا رصنا تئجأ 9 زيلكتالا ىلع
 تاكحرش نم ةكص رشا ًايرس 000 اكريما نم تنحل ما 34 بادتنالا

 ؟ طفنلا



 دوعس ل إ ؤيزملا لمع

 بدكم ىلع تماحو دادغب 5 ترغتنا ى جلا تاعاشالا صخب ى

 .اهصوصخ اب رص أ ادحاو ًالاؤس ينلأست نا لز انتت ماج كلو 0

 بس  ةنهارلا ةحملا هيف |ه ىلا ةراّسا ريشت اهنيدح ف تناك لب

 يف ةيناطيربلا ةساسسلاب صتخي ام لكي لماشلا رفاولا اهماع ىلع  اهنظ
 اهنا وا « عانتقالا ىلع آليلد يتوككس تذختا اهنظا . ةيبرعلا دالبلا
 دقف . ىلع هضعب وا موللاو . قيدصتلا ىلا لمملا نم ائْس هيف تأرق

 يذلا لجرلا ريغ نوتاخلا تلباق ةرم لوا ىماستبا يف ىتح تنك

 6 يىتيعر نود لوحت نا يفوح الأ كلذ امو 8 سالا هفرعدو هفرعأ

 مالكلا تمحي الو جادا و ) لتاخا ل يف ىلع . اهراد ْف اهتيرادف

 لب ىنملا بتكم نم ثحرخ . دادغب ف بطخلا نم هتمقلا ام لك ىف

 « دحن حاتفم « حاتفملا ةلماكلا يه . لمالاو بيرلا ابعزانت يسفنو

 ؟ بابلا يل حتفت لبف

 ناكذ )م سكو : يس رب رسلا يماسلا بوددملا تلياق كلذ دعي

 ينلأس . ثب دا الو ا هةسيلح ىلوا هنأ ُْق نوثاخلا هرار رسأ ةيقاك ضيقن

 رك د مث مث . ظفحتلا | مامز ةحارصب اهيلع هتيحاق يتاح رب قلمتت تالا وس

 ءىربد ام يكتف « هسولج دعي كلما ءىنم حار ام دنع رصقلا ةثداح

 ةرايز هتمن يف نا ينريخاف < ثيدحلا يف انلقتنا مث . هيدانو هدئارح

 قارعلا نيدو هليل رهالا ىقئر ىلا قفوتي هلع 4 اسرق زيرعلا كيع ناطلسلا

 . اهبصوصخم تاضوافملا فانئتسا ددرب ةدهاعم كانهو

 كوام نم نينا ناد ءالولاو مسا لدسس ُْق نذا مترايز : تلق

 ليبس دهما نأ يلايشت ىصقا نأو «نينثا نم رثك ١ لب : لاقف . برعلا

 ى.يعس و يدصف كإاذك وه : تلقف . تعطتسا اه ءالولاو قافثالا
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 برعلا كولم

 كاضاقتا الو هب نذأت ام يف كمدخأن دوعس نا ىلا كعم ينذخ
 « اهعمسا مل ةماكبب هافو كحضف . كلذ ىلع ةرجا ةيناطيربلا ةموكتلاو
 تفرصناو تنذأتساف . رضاح ءادغلا : لوقي لخد مداخلا نال

 نوتاخلا بتكلم نه تحرر 3 بودنملا بدكم ند تح رد

 دحذ فابو ىدب ةريخالا ةيقعلا نأ لد 2 ةدمعب لاو ال ىدعع نا نقم

 كلذ يف بنذلا سيلو . اهلك تابقعلا دْسا لصفلا لوا يف تلق اي يه
 باحرتلاو باميالاب مدقت اي يباتك ىلع باجا دقف . دوعس نبا بنذ

 0 ريطخ يرهوج وه م ةمواقم نم نكمتمل

 ةيساملا لمحت تناو كنوعنع له : اهشقاناو يسفن لأسا تساح

 د اهنوه رككي مهو ؛ ةعمشلا هذه نم كريغ اومنم له ةمك ريع الا

 ىف هلهز لعف 1 كلحا ند يعسلا اك ربما لصنق عبطتسي الا ٠ قارعلا

 نوردقد الأ . ىوعس اذا زوفلا نقش الو زدعلاب فرتعد ال وه ؛ ندع

 9 دحتت ىلا رفس هز 6 اب ولو اهيلع كوزاحمف ريسك و نمسلا يف كتامدخ

 دعب و نوركشد دق . ناجي مط مدقت تام دي أي يسر ن وؤرثعي ال زياكس اللا

 امنع مه اوغرو هل كتر دوه نبا بسغر اذاو .نورك ذب ال ال كلذ

 ناطاسف . دوعس نا ةبغر الو كتبغر ال ؟ ىرت اي ققحمل ةبغر ةياف

 3 دورعلا ىكربو معا 3 رياكتالا قبدص لجعل

 الو . مايالا كلت يف دوعس نبا ةسايسب هدقتعا تنك ام اذه
 "يلع تناك ناو ىلذملا ةطألا اهنا نطظلا نم 0 ىلع لازا

 لسيف . هفوقح افح# الو هتحاصمع رضي ال اه ى ال مرلأ تساف

 نع تبرع يف انرلا لحا نم م رزياكتالا كدت تال يداعي نا لقعي

 مغرب ًادح تررس لد . تتسم الو لمالا كفا ل يحلو نا ولا



 تيأرف . دوعس نأ اييرق روزأس :يماسلا بودنملا لاق امدنع يلوقعم

 ككرشت ال تناك اذا مالحالا نمو لايخلا نم ةدئافلا امو - يسفن
 يلمع يف ينا ينم ملو . اسحلا ىلا هاياو ًارفاسم ينسفن تيأر - 9 اهمسعنب

 :ءادعالاو ءاقدصالا نم نوعودخلا لوقف .يسفن ىلع ةمبتلا تمثا اذه

 ةمدخ يف نوكي ال فيكف ؟ يماسلا بودنملاو ًارفاسم هنورتالا

 ايؤرلا هذه ىلا « سأيلا يلع ذ وديدمسا -: ةعاس « دوعا تنك ؟ زيلكتنالا

 سم عممأو لمالا يشعنيف <« ىشالتي داك دحن ةرايزب الما اسم شعناف

 . زياكتالا نيلغتلو : لوقب توص

 ةيناثلاو ىلوالا « دادغب يف ة.يدالا تالفحلا تميقل

 عمسي نم ثعبت « 3 ةموككح 4 ةموكحلا تناكو « ةرشاعلاو

 ًايناج تيمدش يننظا 06 اع "لب سس ا ىرحالاب ري وأ اهريخسمف

 هذه لثم يف ت كرا به تبف ةبطخ لوا يف بيرلا لقعم نم
 . لحرلا نم ناغلا نسحو 0 ىلا عرسأ اهئاف « ةأرملا فقاوملا

 مالسلا ةيتكم ىف تماقاو . ًارارم كلذ دعب اهني ىلا لب ىملا ينتعد
 يق

 تحاتفاو نينا اطبرا لاو نيرقأ رعلا دايك اهملا تعد ةهلفح اهتسيئر يه نأ

 أ رمأ نم هنال سم « اهنف ءاندلا لثم ”ءانث ف ردنا ام ةبطخي ةلفطا ى

 تصاخاو « نظلا تءاسا نا دعي تنسحا سفذ نم هنال لد 4 ةسهف 4 1ع

 . دادولا تربظا نا لعد

 . قارعلا : يه لوقت . كح 3: لوقا أا_مدنع تنك كياذ عمر

 هالتو لوالا رهشلا ىّتلو . ةوعولاب ىف ةالعت « دوعس ندا . لوقا امدنعو

 نييقارعلا ءايدالا مراكم نيهر اناو دادغب يف يناثلا رهشلا نم ناعومسا

 دوزا نا يل ىنست دقو . نييناطيربلا لضافا ضعب ترّشا ابك ممعمد

 قارعلا ف ةعدقلا راث لاو ةيخراتلا نكا مالا كلذ ءانثإ

 ( ؟ ) * برعلا كولم

 تدأ



 بيرعلا كولم

 ةدافتسالا نود ىللقع باوبا لقت « ام دالب نم حئاسلا مخ ىم

 تمكسو 2 قارعلا نه تعش )م اهرهاظمو اهءابسا نم ناك امهم اهنم

 دز . ىملاب تارم ثالث ابهبف تضرم يال دادغب يف ًاصوصخ ةماقالا
 ًارارم يسفل ينّدُث دحف 4 يىلهاو يدالدب ىلا ًاقات ثم تنك ينا كلذ ىلع

 « تروتاخلا نعو بودنملا نع كلذ تمتك يفا الا . ناثبل ىلا ر ةسأاد

 تعُسأ لد . ةوعس نبأ ةرايز ِف ةدددشلا ةيغرلا كلت رسغ تاررظا امو

 ىلا رقسلاب نذالا يشم قىح دادؤب نم ِّك رحنا ن ا يفا ةلمعر سلا ف

 ىلع ىلا . عادلا نم واذ ال تادارالا برحو ةعدخ براحا . دحأ

 فا ملع ول « يرطاخ يف لاج ام َدُمَنآ يماسلا بوددملا ملع ول نا نيقي

 يففوسا « نائيل ىلا رفسلا كّْسو ىلع تنك و دادغب يف ةماقالا تمم

 تمرح دق نوكاف . ليجأتلاو ةفطالملا ةسايس تحلفألو رخلآ اعوبسا

 سلا تقو ناح امدنع هتصاني رمالا تذخا ”لب سملا نكلو

 ناسسصحو أمسعس ا ركاش 2 ا " هلحتسا ًافورعم ينتلاوو يماسلا بودنلا

 يماسلا بودنملا عم رفاستس : تلاقو فتااب ًامود ينتاك ١. . منظ

 نم ترفاس ةرايزب ةرصيلا ءابدآأ تدعو تنك يلا اغو . هرقس ليجأت

 ىلا قفارتنف <« كانه هرظتنا نا قافتالا بسح ىتين يفو « هلبق دادغب

 . ريقعلا ىلا م نب ردعملا

 دال بلا يف رافسالا ةرم وه ىولس يف ربظم ىلا مدقت ايف ترشا

 يف تلشف تنك ةيكتملا كلت الولف ةيامعلا ةمكمطلا ةرق لب « ةمد رعلا
 صعب 5 تيراد لاق ؛ لحا . لع مالا بل اخ تدعو لحار أ ىلوا

 .رايخالاو مولعلا نم مودا م لك زرفأل ( ةمحطس اهرثكاو )م رومالا
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 دقو . ديفت ةحارصلا تناك امدنع يتداع ىلع احرص تنك ىرحالاب وا

 يلها ىلا ًالوا ”الاس عوج راب ابح رافسالا يف ءاقثاو ءاظفحت دشا تنك

 مسا ال تنك اذا ةيبرع ةلحر نم ىلثا ةدئافلا ام ذا . يتنبم ىلا ايناثو

 9 دحاو باتك يف ولو اهنع ربخأل ايف

 ىلع ينتامح يتلا يهف . ليلدو نذا يتعرش ةيلمعلا ةمكحلا تناك

 كلذك سكوك يمرب رسال تحوأ اهنظاو .دوعس نبا ىلا يدحو رفسلا
 اعويسا رخآتيس هناب يفريخ قرباف « اهتحيصنب ىلثم حصتناف عوضوملا يف

 يماسلا بودنملا لعف ”انسح ٠ تنس اذا هلق رفاسا نا ِل ناو ةايناث

 . باتكلا اذه قامس ىف ىرتس اك انا تلعف انسحو



 برعلا كولم

 نيرحبلا يف

 ةمظع 00 ريذلاو نيقلا لوسر - دن ف ةحايسلا نه يرذحم يد

 روصو ىلا دأ دش بيددارس نم - © املا يف مك رظتني ناطاسلا

 -ّ اهمثي ركفلاو كيم قوذلا مسم ثاطما ليك و ف امض يي ف - نيرحبلا

 يارد قارعلا يفر زاجحلا 5 ةامعم اه 59 داوعس نبا وه نه

 هئيخت ام - تاطلسلا نم باتحك - يدحن بيدا يأر  زيلكتالا
 . ءارحصلا

 . يدصقو يمزع نع يفول و حن نأ ةرصملا ْق يلاحصا صعب لواح دقو

 دالملا كلت يف « ةيدحنلا دالبلا ىف رافسالا تاقشم ىلع ىوفا ال يلا اولاق

 « ريعتلا بوك ر ىف رطاخملا ىننع يف اومسج ء لامرلاو زواقملاب ةنئغلا

 سب ل 3 ال يدحل وهو ؛ ةرصملا فرصت:م عناصلا لمح أ لضافلا

 ىلا تلخد اأمدنع : نحسلا نع ثب دحلا لالخ تلقف « لاقعلاو ةءايعلا

 : اشاد لمح لاقف ٠ رشساعلا لسطا ىلا ةثخب تعحلر ىلا تسسحا ءاعئص

 ابهلكو ةحايسلا هدهو كل ام ٠ دحن يف سماخلا ليلا ىلا عجرتسو

 ا .٠ تدوعراو تحصتنا الف 3 كاسح ف ةحامسلا ند يلرذح يدحت

 .٠ فوالا نم ءىش ذئن 1 ىنارتعا هنا ركنا

 نأ رادقالا تءاش(ءايدالا ند بيدا لالا مولا ف يفراز هنأ لع

 ينرعلا هنق تف رعف 6 ضايرلا ق ىريشعو رفسلا ف يقدر لب دعب نوكم

 2 تلك تود ًاوفع كلا ءىسدو كل ريسد ىذلا راحيملاو رافقلا نبا را

 ت٠ ي



 د وعس ل زيرعلا لع

 دحن ناطاس ةمدخ يف دمموي ناك .تيوكلا نم ىعافرلا دمحا ديسلا نأ

 مود يفرازف ؟ ةيعمر ةمهم يف ةرصبلا ءاح دق « هنا ويد باتك نم اتاك

 مساه ديسلا ينثدح . هلْثم ةرايز ىلا ةديدش ةحاح ىف لاقي قطاو تنك

 ةيغرببدرلا نمو «دجن ىلا رفسلا ف فولا نم يفر ما ناك ام لازأف

 هعلاطي ام كفرعي ناطلسلا ةمظع:لاق مث « يقرابز يف ةيقيقحلا دوعس نا

 مدت دهاشممملا قوشتم وهو «عوبسا لك هيلا لصت ىتلا دئارجلا يف نع

 لك عاّمجالا بد زيزعلا دنع ناطاسلا ٠ معن ... اسحخلا ْق مرظتنيو

 ماغنالا مقو ينذا يف تاداكلا هذه تعقو . هداليا صلخم يبرع بددا

 يتلا تايمسرلا ترآ ول هيلع نيد مساه ديسلا تلمق تنكلو . ةيرطملا

 نا نود ًابرط صقر باقلا نا الا . كلذب حمست ةيبرعلا دالبلا يف اهتفلا

 يف انآاو ترفاس . ميركلا رئازلا ماما يتمارك نم طح وا يبدا نيشي

 تراك مشاه ديسلا نا قافتالا نسح نمو . نيرحبلا ىلا لالا هذه

 . ةرخابلا يف يقيفر

 ةهجلا يف ةطع مها تب وكلا دعب يه « ٌؤاْوالا ةريزح «© نيرحبلا

 يهو .دحنو دنا نيب ةراحتللو دنهلا رخاومل مجعلا ياخ نم ةيبرغلا

 فقد نأ رفاسمل ديال قرشلا دحت باب - بايلا ماها ةحيرد كلاذك

 .فيطقلا وا ريقعلا هّتبحو تناك اذا عارشلا راخبلاب اهيفلديتسيف اهدنع

 تيبلا ءاضعا دحا ىببصقلا هللادبع اهسي رب دوعس نبال ةلكو نب رحبلا فو

 ْ . كانه روهشملا يراحتلا

 لزانم قوف عارش يف انرسو ةريزطا نع نيديعب ةرخابلا نم انلزن

 5 ليلع ءارطلاو « ”وهر لثتعاس رحملاو 1 جاومالا تحت دقارلا ٌةلؤالا

 ءاضيب ةقرششم اهالخ ةهاذملا تديف . نينثالا ىلع ىدابتت حابصلا سمشو

 نم تدعص دقو ءىلآللا ةريما يه لب . ولولا نم تديّس جاربا اهنأك

 .٠ت



 ب رعلا 9 وأم

 سم عا رمشْلا .راكو . جملخلا شرع ىلع توتساو صوغلا نك امأ

 ىداهتتو سدت ماما ةحنجا لثم اهلكو « رخآ عارسشب "رم اماك مالس
 ةرثدو رأدلا ةبر حيدم يف دئاصقلا واتت اهأك « درمزلا نم طاسب ىلع
 . راسسدلا

 نمف « ءاوس دعب نعو بيك نع اهنال املا انلصو نا انءاس امو

 فويضو هف ويضل يبصقلا هدعأ ليمج رحبلا ىلع تيب ىلا انرس فيصرلا

 كلت يديس ل رالا مويلا يف مّساه ديسلاو انأ تنك و . دحن ناطلس

 عساولا ناويالا كاذو « جيلخلا ىلع املك ةفرشملا ةحيسفلا فرغلا

 يفناشلا مويلا يف تدرفنا مث . عيرالا تابملا نم اهب طيخلا ليوطلا

 «رابنلا ف اهملا يوأن انك دادغب يف بيدا رس رصقلا اذه يناسنأف ةدايسلاب
 نا ىلع . دحن دالب نم نيرحبلا تسيل . لبللا يف اهيلا أدلت ًاحوطسو
 مسأب هيسحنو هب بحرتل اهسلا رئازلا ردامق همراكمو دوعس نبأ ةفامض

 تلصو مول طايخيو ةوسكب يبصقلا ينءاج . برعلا دالب يف برعلا ديس

 قوف امو تحت ام ىف يدحن ىبرع اناو يناثلا مويلا يف تحبصاف

 ًافسآ «تماعف ةفلخ لآ خوش < خويشلا قارحلاا يف ترزو 2” توبزلا

 تمق ينككلو ٠ مهيلع افيض لزنا ملف يرما نم قبس ابف تأطخا ينا

 : ًايضرم نظا ام ىلع ىلع ناكو بجحاولا ضعبب

 وا رافسالاب قلعت ام يف يتدرح تدفقف نبرحبلا ىلوشد دنع

 فقو هنأ ىلحرلا لضف نم ناكو . اهنع ماه ديسأل تلزانت ىرحالاب

 ف لوالا مويلا ذنمف . كلاذل ناطلسلا هيدتني نأ لبق ينم دخ ىلع هسقل

 تابقعلا لعشي ام يف انمخآتو انلصاوت ضايرلا يف موي رخآآ ىلا ةريزملا
 تارتف نم لالا هذه لثم يف دب ال هنا دس . تايحورلا نم ًائيشو



 مس سس ع هس مس سح سس سمس عا + تسلا أ

 دوعس لآ زي زعلا دبع

 . قيقرلا ىلا قيفرلا ءيسيو <« قيرطلا ىيبضتف سفنلا اهمف ضيقنت

 افبدتنا يتلا ةمهملا نع بيجيل اسطلا ىلا هدحو مساه ديسلا رفاس
 ىلا ىلودوب هريخا ناطلسلا ةمظع ىلا اباتك هعم تلسرأف « ةرصبلا يف

 نم يدل عمتجا ام يف رظنلا ىلا يسفنب تواخ نا دعي تدعو ؛ نب رحببلا

 السلق قوشلا نكس هنم تيرق امدنع . دوعس نباب ةيراضتملا ءارآلا

 قوس ناك دقف . نوئظلاو سحاوهلا نم همزالب امو ركفلا ظقرتساو

 تيرق دقو حبصاف « ًاححأت اضغلا رانك نيرحبلا ىلا لوصو لق

 جفرعلا بيهلك « ىريككلا تايقعلا - تلثلاذو - تلازو « يتجحم

 . اثداه ًاتماص

 . لهاج يودب دوعس نبا :قارعلا يفو زاححلا يف لبق اه تركذ

 نام لب ؛“ جداوخلا نم وه . هل ند الو بلقال © فلج ةوعس نبا

 بصعت بائَذ هلاجر ناوخالاو . نيدلا مساي نوقفانيو نوعدخم نيذلا

 ال نم

 ام عن اظفلا نم نوبكتريو برا يف ىلئقلاب نوعنشي . مهب يدتقل

 نورفكيو ؛ نودهنيو نوللس ء هللا نودم#و نوم دب ةيراض .٠ 3 . . . طا . 0 3 .

 ححنت ال كلأذل ةييهذم دوعس نبا ةوعد نا ... نادبالا هنم رعشقت

 دوعس نبا عماطمو برعلل ةحار الو ةريزجلا يف نمأ ال . دحن جراخ

 « قارعلا يفو زاحملا يف اد سانلا هعمسي ام اذه . ًامويف ًاموي دادزت

 . نيرطقلا ىدص رصمو ماشلا تددر دقو

 ةيناطيربلا ةلاكولا راد يفو ندع يفو ةديدحلا يف يل ليقام تركذو

 «كنحلا يسايسلا وه « هدالب ةغبان وه . ريبك لجر دوعس ندا : دادغبب

 مويلا برعلا ءارما ربكحا وه . لداعلا مك احلاو « لسابلا دئاقلاو
 نم اهيف غبني يتلا ةيدابلا نبا وه . دحن لجر مظع لجر ... مهاوقاو
 لقعلاب سانلا نودوسيو ةأجف نوربظيف . لاجرلا رايك نيح ىلا نيح

 >تدا/



 رعلا كولم

 قا رعلاو زاجطلا جراح

 كاذ ةرُث وه لب . فارشالاو ةكم هردصمف لوالا يأرلا اما

 ردصمو . نيمساهولا نيبو ملت امك ح م لاز هل يذلا ميدقلا ءادعلا

 هردصم نوكي دقو . اودهاش نمع لوقنملاو ةدهاشملا وه ىناثلا يأرلا

 ءارآلا هده لد رغا ام دنع بحعأ تنك . ةيسايسلا ةحاصملا وأ ةسايسلا

 قيدصلا ةداهسو :لوه اذ لاد رغلا ىف 3-2 ا 1 د ناطاس يف ةضقانألا

 الو فارشالا قدصت الف . ضرغااو ليلا اهساسا © ودعلا ةدايش لثم

 . ريك الا

 ومو 0 ناق رفلا هأرب ام ريغ ىرب لحرب نيرحبلا يذ تعمتحا 5

 . هسف مالكا لم اة هنا الا « دوعس ناي دان بتحيعم يبادو يدخن بيدا

 مصي ةققحلا ىف كلثم بغارلاو هيلا بهاذ تنا : لاقف هيأر هتلأس

 كنم وجرا لب ذاتسالا ةرضح اي كلأسا « لاق مث . هينمع حتفيو هينذا

 تفس ل .هدالب ىف سرادملا حتفي نأ هيلع ماتو زيزعلا| دمع ىلع ريش نا

 . ةيره دملاو ةيس انسلا ءارهالا نع دري ابلئاق نال ينه د يف ةماكلا هذه

 ىف فعرض نطاوم نم ًانطوم ءاضا داوووس نبال ىقىيدص كس حامصم ىف

 دحن ىف تناو لقتنتس : ةرصيلا فرصتم ةفاكي ىنترك ذ دقو « هدالب

 25 سماخلا نرقلا ىلا

 يف بغار «© دوعس نباب بحعم رخآ لجر ذئموي نب رحبملا يف ناك

 بوددملا لع 5و نوسكد رحيما ره 0 تكلس 9 لاوحا نم لاح نيس

 قار ملا يذ اسبلا بودنملا د طايترالا رومأم ىرحالاب وأ يهأس |

 نوكم نا را آلا نم بلط ناطاسلا نال كاذ ءزيز علا كنع ناطلس لاو



 ةموكح ال داد_غي يف اهيودنم ةطاسوب [سأر ندنا ةموكتحي هلاصتا

 برعلاب فغش هلو ايررس يف دلو يزيلكتا نوسكد رحمملاو ١' دنهلا

 نركي دقو مظع لحد دوعس نبا : لاق موي تاذ ىنثدح .٠ مهدالبو

 نكف يذلا دي>ولا يب رعلا مالا وه .لاطبالا هلؤي نم رظن هيف يرظن

 باقلا هلو « فيسلا هدلع ٠ مومكح فيك فرعو وديلا بدأت نم

 ينا٠جارخلا ي ف ةدابز همزابو ٠ هةكلم ىف ةرادا همزاب نككلو « ريكا

 هف وسرت دحنل اريك ءائيم فيطقلا نوكي نا يبلق ميم نم دوا

 كلذ نا ,لع. تيوكلا نمو نيرحالا نم ةراجتلا هملا لوحتتف رخاوملا

 زيرعلا دبع ناطاسلاو ٠ ين اطيرب لصتق ف.طتلا يف ن وكي نأ بحوتسي

 ٠ كباقت امدنع عوضفضوملا يف هثدح ٠ هدالب يف لصانق لقي ال

 نم رخآ ًانطوم ءيضي ًادون هوعس ناب بجعم يزيلكنا نم كاه

 دحن لهاب يفأك ؟فءضلا نطاوم نم وه لهنكلو .هنف فعضلا نطاوم

 رمت ىلوالا لجرلا . اندالب يف مهديرن الو بناجالا ىشخت نحن نولوقي

 ؟ لبلا يف رذعلا ان نكلو « لومقم رذعل هنا . فولالا اهءارو
 يودبلل لهو  دجن :راطلس نذا يودبأ ؟ ودبلا ريغ ملعتلا هركبأ

 ةيكرطاب ةنورقم ايندلا يف عماطمو « فيطل روعشو ةيماس قالخا

 «هسبف ةقرقملا نم تيرقف دوعس نبا نم تل رق يلا اه ؟ لادتعالاو

 يذلا باولا كاهو . ىسفنب مهتاد هل لمصأل هياوح رظتنا تيو

 لحرلا قيرطو لابجلا يف تابرعلا قيرط نيب قرفلاك نينثالا نيب قرفلا )١(

 ةراظنو ةيسايس رثاود الو 3 ني رحبلا ف المكو العم دنهطا ةموكحل نا * ةيرقملا يا

 .٠ ةيحراشلا ةراظن عند يه هتقالع نال . اثم يش داوعس نبا 3 أل ندا ف ةصاخ

 .٠ ابنيدو هيد ءانهدلا لثم ىه لذ 3 ةيقع ريغ دنهأ ةموكح امو

 يوعيسملا



 برعلا كولم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةرضح ىلا دوعس لآ لصف لآ نمرلا دمع نب زيزعلا دبع نم

 تماد مرت.لا يناحيرلا يدنفا نيما ريبكلا حلصملاو رويغلا ينطولا

 ءيبزملا مركتاا كتباتك يفدرو علاط فرشأيف دعبو اقوُسو امالس
 الهسو الها . انفرط ىلا هجوتلا نوعمزم مكناو نيرحبلا ىلا مكوصوب
 ًاقاتشم تنك امللطف كلذب ًادح تررس دقل للاب . ةعسلاو بحرلا ىلع
 نراالا ينعسي ال هلا الا . هلل دحلاو يقوُس مايالا تققح دقو . م ايقلل
 ةرصللا نم مكمجوت ني ف ًافارغلت ان مراعشا مدعل ىفسأ كب كس ربظا

 نيرحبلا يف انليكو انرايخا يف ًاليلق ًاروتف بجوا يذلا رمالا كلذ

 ةهلهو اذهو رخأتب اءر ةرصبلا نم مداسقلا بك رألا نأ مهنه تماعو

 انليك و انرمأ دقو مراظتناب نحن . ةحاسملا 5وجراف انم ريخأت لصح
 نودحت اهيلا يل وصوبو ريقعلا ىلا ميلقت ةنيفس كل ءيه نا يبصقلا
 . متمدو مارتحالا لوبقد اولضفت ماتخابو مراظتناب مش اه دمسلا

 مثلا ١١41 لوا مسير ؟ا/ يف

 ةقيقح روظتل هت رسشن« زيزعلا دبع ناطلسلا نم ينءاج باتك لوا اذه
 « عضاوتلاو فطالا فلكتتي ال لجرلا نا روظيف .اهربخ نيالا تيثا همف
 باتتكلا يف ام لمحا عضاوتلاو فطالا ناكلو . ةيرطفلا هلالخ نم امال
 ىلا الصوت لءلعتلاو ليلحتلا نم دي الف كلذ عمو . صالخالا ةرد الول

 « يودبلا يف ىتح ةدشلاب روعشلا ةفر أوفع نرلقت دق . ايلك ةقيقملا 0 2 5 م »25 هاا ريس 7 ماما ع

 تأث



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 وبف ©« ةعانص يا ًاهرك فنررتقت دقو . قلخلا ريبك لجر كاذ ذا وبف

 وبف « ًاعطق نرتقت ال دقو . ةلماجلاو سيلتلا نسحم يسايس كاذ ذا

 ام هموي نم هل يداع لجر « قالخالا ثمد ما سأيلا ديدُس ناك ءاوسأ

 فطللا ةميّس ىلع اوعمط' نمم هرئاز انا يذلا لحرلا لبق . سانلا ةماعا

 9 لاوحالاو ثداوحلا تنب مهامعا يف وا مهيف ةوقلا تناكو ةفرلاو

 له ؟ ءاهدلاب هتما دوسيو مراكملاب هموصخ بلغي كنح يسايس وه ما

 ملاعلا ف لب ةيبرعلا دالملا ف مهددع للئاقلا دارفالا كُّئاوأ نم دوعس نبا

 تيمظاعت وا اومظع امبم ةرطفلا نم ءيش ىلع نوقبس نيذلا كلوا ؛ عمجا

 نوذخأيف مقتسملا طارصلا يف مهتجح ىلا نوريسي نيذلا كئاوا «مم دوش

 ©« تروفوفتي الو نوغيثي ©« بتكلا نم ال دوحولا حول نم ةمكحلا

 الو ترردوسو « نوقلع الو نوبحيو « نولتاخم الو نوهركنو

 فشكتتسو قيرطلا يف اننا ؟ للا ريغ نوفاك الو نولدعيو « نوماظي

 كلت ءادو يدروزاللا قفالا كلذ نود ءارحصلا اهئيخَت ىتلا ةقيقحلا انل
 . ةيبهذلا ماكالا

 تأ



 برملا كولم

 عارمللا لظ يف

 يف - راخبلا تاركتم - راطقلاو ةئيفسلا - هيطبلا رفسلا تائسح

 عفرب رمالا - نقلا ف درط - حيرلا تياكلس مس توبالطا عارشلا لظ

 ةالصلا راخبلا قيس حايرلا - عشا ىلع انلك وتو اناش» - عارشلا

 ءيناوم 3 ريقعلا-9 ل ف ايهاه رصقلاو ريمالا 3-3 عارشلا لظ ِق

 ءارحصلا نفسو ملا نفس دجن ىلا ةيقرشلا قيرطلا-ةئالثلا ناطلسلا

 . اهامحإ لدابتت

 حيرلا دراطيل عرتشا يذا| ثيدحلا يف ءطيلا نم حئاسلا ىلا بحأ اهنم

 ترا ؟ ببنلا نسحي ال راخ نم ةدئافلا ام . تافاسملا لاقي م ببنيف

 ةريك ةرخاأب ُْق دزهلا رح لوا تزتجاف د وعس نبا يبحوو ندع نم

 ةرخابلا ترغدف « محعلا جيلخ مث . اهريس يف ةلدتعم شايرلا ةمخف

 قارعلا يفايف تعطق مث . مايالاو ةفاسملا انيلع تلاطو « ةدعلا تسّيو

  يرهلا راث نم رثا وه - جرجرم علخم راطق يف دادغيو ةرصبلا نيب

 ِق دادخب نم تدع مت هس عرسأ اكريما ف نحشلا راطق نا كس ال

 قرش ريغ نوكأ الا ىسفن ىلع تبلآ دقو ةلحد بكارم نم بكرم

 تناكف . تالآلاو راغبلا بساحا الو تاعاسلا دعا الف لوسك

 نه ىعوحر يف مث . اهمايا تددعت ناو ترصق « ةليج كلذل ةرفسلا

 تك رايت: تاقف ًاريس اهأطيا رخاوبلاف تريخ نيرحبلاةريزجىلا ةرصبلا
 انيرق املك ائطب دادزت يتلا بايسالا يف لادبت يه . رافسالا يف رادقالا

 . ريكفتلاو لمأتلا ىلعو ريصلا ىلع كلذ ءانثا نرمتنف « انتج نم

 ةيراخبلا اياطملا ءطبو تافاسملا لوط مغرب ةجحلا كلت ىلا لصنسو

 ؟*<١اه



 هدوعس لآ نيزعلا كيع

 . لاحرتلاو ريسلا يف انتيث اذا مهللا « ةيناويحلاو

 لوصولايف يرورس لثم نيرحبلا نم يجو رخ يف يرو رس ناك دف

 دقف ©« ىوصقلا ةيغلا نم ىنسندت نالا ةوطخ لكو ال فيكو . اهنلا

 جيلخلان 4 ةيواز ريغ ى مام ا قد مو زيلكتالاو رحبلا 0 تلد

 «ةيوازلا كلت يف لحاسلا نا . لبالا ريغل نيلت ال ضراو « راخبلا ىأت
 لواو ه «ةمانملا م نم السم نيءيرا ةفاسم ىلع )6 نب رحبلا نم بارع يونج

 ءاسحالا ءىطاسو ١ ١ ريقعلا كانه .٠ دوعسلا ن نبأ كلم ٠ نم هدهأدت ام

 سب ةفاسملا اما .٠ ربلا سأر ىعدد ةريزالا رخآ ف ناكم نم قرب " يذلا

 ناك تنال اذاف . حابرلا نهر عارشلاو ِ عارشلا نهر يبف نددل لا

 تض راع اذاو , طقف تاعاس كس دادحالا ةقيرط ىلع رفسلا نم كظح

 نم < نوتدن » ىلإ تنك اذا نيثالثلا زواحشت دقو . نيثالثل اد زوفت

 . نيبرقملا

 ًادحاو ًاراهن "' تودلجلاب يسلجم يف يناقةساف رحبلا هلإ ينبحا

 و برلا تنكس عاسم م املا ةاعم نم انراغا دعب 6 نيتلملو

 ءانثا تنكو . ةيناثلا ةلمالا فاصتنا ىتح عارشلاو هللا يضرب امب كرحتت

 يوب رس هتاعح رى سرك ىلع امودخ م ركشا و ريخلا : يبصقلا كذا كلذ

 وأ ه ملا اذلا ةليللا ف ملا انا اتسو 1 قرم لا ند ءيشب يدعتا م اظ ىلعو

 «باصعالا تدقعتو ينم مدلا ثار لقو ةبقلا يف ي درطك ” يي مرهم ى ىردالاب

 )١( ريجملا نولرقيف دحن يف اميح ظفلت تامكلا ضع يف فاقلا .

 يفو ليطتسم مقت ره 4 ةعاسضملل وهو 3 هردص يعارش بك رم توداحلا 0

 هيبش ًاريبك تراك اذا وهو . ةّشرعت توحالملا اهيمسي نيرفاسفلل ةيلع وأ ةبق هرخؤم

 ةشرع هل نوكي الف ًاريغص ناك اذاو « رمحالا رحبلا يف كويتسلابو قا رعلا يف ةليبملاب
 نظاام ىلع وبف ؛ نب رحبلا يف الا كلذك ىهسل الو « تويلح هسا اما. ململا هيشيق

 , ةهزنلل بك 050 يا ةيزيلكتالا يف 10117 طوهك فيرخحت



 برعلا كولم

 نيحالملا تمععحمو «عارشلا عقرب رماوالا ردصد هاذوشانلا توص تيوس

 ”تك رحتف . هللالع انلك وتو انلُس . «شالع انلك وتو انلثو :ًاداشنا نودد 7

 ِ عارشلا تويلمجلا نم شعنا 3 ءاوحلا ىّسعنا دقو ريغصلا ىلقعم ىف

 . هللا ىلع انلك وتو انلُش هاوس ىلع لكوت

 اق ءاسحالا هتئئنظ ري نم نمد رق لالا نم يناثلا عسيجشلا يف امك

 دنع لاز ال انزا تماع ال يتمخو يشهد تناك ام ددسو . نظلا قدص

 ديدحلا قبسلاو 2 راخلا تءاش اذا يراجت حابرلا نأ ىلع . ةريزدلا رب

 اأ_هدنع 4 لجا . كلذ يف ينبراغ احالم تنك اذا كنظا الو . راودلا

 ىتح ةعاس الا ىه نا . عادولا : تافاسمال لقف ؛ عارشلا ءىلك دف صفتند

 ينظقيا مث « اليلق تمنف ينفح لقثا دق ءاوهلا ناكو ربلا سأر انزتجا

 : نوددربو معيرلل ًاسعوط عارشلا بأ يذ نولغتشد نيحالملا ثتوص

 ماخغنا يف تعمم ام «ع| يبانلا الاع لص 0 يبلا ىلع ”لص

 نذدؤأملا توص نوكد نا الا . اهتم برطا هاسملا ىلع ليللا

 هيف ىعدأ اهلك مهالا تاولص ف سمل ٠ رحفلا ندؤل رشو جسلخلا يف

 ةالص نه سفنلا يف ًاعقو لمجا وه ام اهبمف لقو « عوششلاو عرولا ىلا

 مع ؛ ملعلا اوعفرو « ريقعلا ءانمم انلخد امدنع « رحفلا يىلاوخا ىلص

 , هللأ الا هلإ ال : هملع بوتكم ءاضيب ةمساح يد رضخا وهو (دوعس نيا

 انيشمف « رصقلا ريما و مشاه ديسلا فيصرلا ىلع كانه انرظتني ناك دقو

 تثبحعاو . هآرم يحيا ربرس ةبقو © فويضلل دعملا تيبلا ىلا امهعم

 يهجود يف أرقو ةنيفسلا ءاطبا يف بيسلا لع يذلا يقيفر قوذب كلذك

 ٠ فرصناو ريرسلاو ينك رثف « نيتلءللا ةصق

 تا+



 دوعس لا زيزعلا دبع

 ناو رص رصقلا نا ءىراقلا ننظب الف ٠ رصقلاو ريمالا تركذ

 يف نويغري ال مهف ٠ اهيلع دحن لها حلطصا ءامسأ يه لب ٠ ريما ريمالا
 نيد موسي ىواس دقو ةاواسملا ربغ نوري الو « اها وردزب لد باقلالا

 ٠ ءارما هلاسع يمس نا مهمامأ ءاش اذا اما ٠ ةنسو اعرش دمحوتلا

 ءارحصلا يف هل ةبرخ يمسي نا يدجنلا ءاش اذاو . نوذرتءي ال مهف

 وهف مهدنع يقيقحلا ريمالا ام. .ةعرلا الو ضرتءي مامالا الف أرصق

 يحترب الو فاخي الو « ادحا هب كرشي الو « هدحو هللا دبعي نم
 . دحسملا وهف ى ةيقطا رصقلا اماو . هاوس

 .وديلاب راضم نم" اب رضم ىح يه الو د رف وا ةنيدع ريقتعلا تسيل

 دحن كرامح نم كرو < تركذ يتلا رودقلا نم رصقل مسا ريقعلا امنا

 ةثالثلا ناطلسلا ءىناوم دحا ىه ريقعلا ٠ جيلا لحاس 8 ءاسحالا يف

 ا-مق ىربأ اماق ءىئاوم انكلو و ٠ اسبنم الامس لسا و فيطقلا اهعبتي

 . دن ىلا ةنقرشلا قيرطلا أدبت ريقعلا نمو ٠ ةيعارسشلا بك ارملا ريغ

 فويذااو ريهالا هنم انج يف قي ليطتسم ريمك ءاني وهف رصقلا اما

 ةرشعلا زوا حتت ال يتلا ةيماحالو كرمحلل رخآلا حافلا مدختسيو

 لزاتأو لبالا اهمف حرمت ةريب ريبك ةحاس لحاسلا ىلع رصقلا م اماو . رافثالا

 زرالاو ماخلا .٠ اهامحا عل | نفسو ا نفس لدايتتف « ةعاضيلا اهلا

 ءارو ام ىلا ربعي اي ابلامحا . ناداّيع نم طفنلاو يابع نم ركسلاو

 نس لاومشولاو ربادس نم فوصلاو 39 اسحلا نم رمتلاو . ءانهدلا

 كانه نم لّقنتل ئرحبلا ىلا توبلج اي اهذخ - جالفالاو جرخلا نم

 راحبلاو جيلخلا ءارو ام ىلا
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 برعلا كوام

 دوفنلا يف ىقتلملا

 عدد لوا حا انما نم تاطلسللا جورخ 3-0 قا رعلا نم بودنملا مودق

 مارملا - ناحلا راّخخلا - رذلا ما -دوفنلا - ناتلازغلا - لولذلا ىبع

 ملح نويعلي مدخلاو ةداسأا 3 ةسهذلا ضرالا - خويشلا ا خانملاو

 بهأتلا - « مكيلا مداق نا.طلسلا » « عيرلا نم » - مايالا هققحت

 -دوفتلاو ليللا 6 ليعس ان» 3-3 ةبو.شم راثو لحرو ةداحس 3-3 هلايقتسال

 ام - ةميل] يف انروزب ناطلسلا - « ناطلسلا بكوع ناكملا جض »

 سعب رعلا ةدحولاو برعلا ءارهأ 374 يلا رلا صوص هلإق أهو هل ليق

 عامجالا ىلا ءارمالا اعد نم لوا - « برعلا ) نك | انحع »

 .٠ هةسفخب و هللاب قَد لدحر 3-3 فالتثالاو

 بودنملا ناب نوسكحد رحل ىف ربخا نيرحبلا نم يرفس موي

 دفهو ىلءاعلا بيرقلا يف دادقي نم رفاسي سك وك يس ري رسلا يماسلا

 ينريخا ريقعلا ىلا تلصو اهدنعو . م ةعضب دعب ةريزجلا ىلا لصي

 يبودنملا قالب ) 0 ةاييرق جري ناطاسلا ةمظع ناي مشاه ديسلا

 ةفاسملا تسق ىتطراخ تيرخاف . هيف نحن يذلا ناكملا يب يماسلا

 ىلع ةعاس ةرشع ع ين نيد تاباقو اليم ع. ا ريقعلاو اسحلا نيد

 نيبو « ناطلسلا عم عوجرلا نم دب ال ذا « ابابا اهلثمو ةاباهذ لولذلا

 « ريعبلا بوكر ىلع نرما ؛ دعتساو ياوق هيف ديعتسا ءىطاشلا ىلع موي

 ىلا تبثك و ٠ يناثلا بناح يف ةمكتحلاو ملا ناكف « ةيدابلا يف رفسلل

 مترمااذا .  رمالا ىف هريشتساو يلاح ةقيقح ىلع هعلطا ناطلسلا

 ٠ نيلالا يف ةعاطو ”اعمسف ريقعلا يف ع راظتناب وأ بلا مودقلاب

 باو ءاعيرالا حابص داعو «ءاثالثلا حايص ريمالا بات يباتك لمح

 ةيغرا عجار رمالا ٠ روعشلا ةقرو بولسالا فطل نم ىهانت ام هيف

 تاأآاأ



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 موي نوجرخيس مهنا ناطلسلا يفريخا دقو . مدحارل [هبثو مكترضح

 . ريقعلا ىلا تبسلا حابص اولصيل ائيوحلا نوريسيو اسحلا نم سيلا
 « كلذ ىلع تبوق اذا قيرطلا فصختم ف هتاقالم ىلع ثمزع دق تنك

 لبق يف عاّيجالا يف بغري دق هومس ناب مشاه دمسلا نم تماع اهدنعو

 . ةيداسلا ىلا : تلقو يوقح تددش يماسلا بودنملاب عمت نا

 يقيفرو انا سلا حمابص - انرفاس  انحرسف بئاكرلا انل تتدعا

 7 لولذلاب يد بع لوا نأكو . مدخلا نم ةسمخ انيحصي بيدالا

 ةكارح لك ف تنك لب كاذ ينحعزاو هذه ينتحباف ( هوفالابو

 نوكي نا يرظن يف زوجي ال يبنحو ىلحر لوح وا يت ءيشب سحا

 يربهظ ىرخالاو يردص ةدحاولا قدت ؛ ناتملي "' ناتلازغلاو . كانه

 لولذلا تركي الو . « بوك رلل » لاذ نم ؛ بوكرلل دعملا نيجهلا لولذلا )١(

 . بئاكرلا تولوقد عمجا نوديرب امدتع مبف اعج هل تعمس امو ةقان الا ًايلاغ

 ىلا ًالامش فيطقلا نم دققت ءاسحالاو جيلخلا لحاس نيب لمر ةدداب دوفنلا (؟)
 دقف مسالا امأ . ال ؟ه ءاسملا لأ اهعطقت ثيوس نم اهضرعو ًايونح ةروذاحلا سأر

 نع فت دوفالاو .٠ ءالكلاو ءالملا نم ضرالا تدفن يأ دقذ نمد اقتشم نوكي

 سيلو لابجلاب ةبيبش نكامالا ضعب يف يبف . اهولعو ةيلمرلا اهنالت نيوكت يف ءانهدلا

 . ةريثك دوفنلاو ؛ ةدحاو برعلا دالب يف ءانهدلاو عارم يأ لافم ابيف

 ماسالا ىلا ةدحاو « روكلا يف ناتميقتسم ناتمفت رم ناتيشخ ناتلازغلا («)

 لابخلا دشاليمحتلا يف تامدختستو ؛طوقسلا نم بك ارلا نايقت ءارولاىلا ىرخالاو

 نيطخلا لكم د ف ناتلا زغلاف .٠ عاونأ امهعضو يو امرلكش يف اهو 8 لامحالا قيلعمتو

 اههارت راوك الا ضعب يفد ٠ دحأو نادم ف نيتعمشلا لكم را 2م ةسدنخلا َْق نيهيقتسملا

 نكلو . طقلم ىف ةمحف هنأك امبنيب كارلا ىرتو ىرخالا وحن ةدحاولا نيتلئام

 ةلازغلاف ماشلا ةيداب يف يا لامشلا ِق امأ. تيثاو هلا رغلا نم موقا لولذلا ع يدحنلا

 حيصبف ؛مامالا ىلا ىرخالاو ءارولا ىلا ةدحاولا : ةح رفنم ةيواز لكش ىف مضوت

 .ككتدالاو قدلا نم نمأم يف ادد امهم بكارلاو اح رفثم رولا يف سواملا ناكم

 ٠ يزيلكتالا يرسلا لكم ممدنع روكلاو 2 ةلازغلا نع نوئغتسي موق نامع لها اما

 ما برعلا كولد

 هذزال/



 يرعلا كولم

 ره . هثم حطا داكا © روكلاو . ءارولا ىلاو مامالا ىلا تودح املك

 دادشلاو ! راسيلا ىلا لئام « نيمملا ىلا لئام « مامالا ىلا لئام

 -ءيسي امو« لجرلا صرقي امو.«بنجلاب كتي ام هيف نا  لحرلا

 ' . رشبا رشبا : هلوقب ينباجاف ... ! مشاه ديس اي ! بدالا ءيسي
 «بئاكرلا انخخأ . همركاو مايالا كلت يف هفطلأ ناك ام هيف شا كداب

 انيك ر مث . هحاصاو لحرلا لد صعق '١! مس لوقي مدخلا دحا ءاجو

 « ةسهذلا دوفنلا قافا نم يفاثلاو لوالا انزتجاف « للا ىلع انلك وتو

 ىلا عرسا انا تنكو هيف انخنأ « "'”رذلا ما ىعدي ناكم ىلا انلصوو

 بلق تنالأ الو لحرلا محلصت مل مداخلا «مس» نال . ياوس نم كلذ

 ءاملا ربظبف مهدياب لمرلا نوتكتني عيرلا قفط انخنأ امدنع . ةلازغلا

 هذه يف ديحولا لذاوقلا دروم نذدلا ما نأ . ابنم نيمدق وا مْدَق تدك

 . دوفنلا نم قيرطلا

 رافسالا ريدك « نات راح انعم ناكو . ريسلا انفنأتساو برقلا انألم

 هءارو ودعت وهو © بطحلاو نيعاوملا ضعءب هرامح لمح « نايذهلاو

 راصمالا لها تاكن ائنعمسيو « هيديو هيلجر صقريف 4 نادعسلاك

 ددربو 2 نطيللا صقر انل لثمو تيوكلاو نيرحبلاو ةرصملا ب

 تيأر ام ! ناّنم راح . برغلا يف الو قرشلا يف ال اهتعمس ام تاملك
 امو « داحنأ هسفن نظب ةرم لك هتتمكر ىلع وحي ناك انيح هنم عقصا

 ىساقأ تنك ام ضعي يفاسنا هنا ىلع . ءاياو (ظنل ةءاذبلا ريغب داحأ
 يتماكو « عبرلا ةبقرت يف عيضت يتكحض تناكو . لولذلا بوكر نم
 . مهترث 7 جا وما دنع ىشالتت

 .٠ رثمااب ةيلش وشهو رذلا ىعدي ناكلا لوح ردعش ند رذلا مأ (؟(

 هدام



 دوعس لآ زيزعلا دنع

 وق . دادسالا تبواج - ىداهلا دمع ريخصت يدي وهاي عمسأ >3

 0230 رتثومت د لا وشيأ كلأسي

 ! للا « هللا . رودتو « لزغتو 2« يرحت يد فااي رتوملا

 . رتوملا يه ةكرحلا ةعيرسلا « ةفيفخلا « ةقوشمدلا

 لجرلا ةءاذب نم ناك امبم . هيفطعو هيفتك زي رهو اذه لاق

 الم نبرشع ةقام فقذعؤ 4 ةيداملا ف لوالا ي“ ود ْف يلا نسحأ دقؤ

 6 ةالولا ىعدب ناكم ف رصعلا 0 انحرم مث 0 مويلا كاد ف اهانزنحا

 نوحرام 4 خويشلا ناب اسطأ نس نيم داق اوناك نئيذلا صعل نم انماعو

 هنظاو دغلا حايص قيرطلا يف كانه مه فقنس انناو « انحارم ناكم

 : مامالل لق . هناّمك لواحا تنك امب لوسرلل حابأ ؛« يتءار يف ةيغر

 . ذاتسالا لولذلا ** مييذ
 ةنيكسو لامرلا حسف يف اليوط نامودي ال ملالاو بعتلا نكلو

 تائسح تتفاهت 2" انوبقتو رانلا انييشو ةمشا انيصن نا دعبف دوفنلا

 يزيلكذالا ا ىسا نه «رتوم» ةرايسلا نومسي قارعلا يفو جيلخلا لحاس ىلع ) ١

 5 صقرلا دم تلا ةصقارلا ىلع رثواا مسأ ةرصملا ِق نوقلطيو 11010

 ىدهسلو 8 ميجا نم نم أود ره يأ او>رسو ثيسفل اوخانأ يا موقلا حر (؟

 . ليحرلا ءانثأ ةورقلا برشلو ةحارال الا نركت الف ةخانالا اما. حارأا ناكملا

 قوأ مدق ةئعالت نه رثكأ ولعب ال رهو نظأ ام ىلع ناكللا ولع نم ةالعلا 6

 ههدحو هيراقأ ند هئيشاحو مامالا ىلع لصالا ِق » خويشلا 2 لفل قاطي ) 3

 خوش نولوقيف ةيلصالا ةدعاقلا نع نوح رد د لها نكلو .٠ ناممدع اوذاك اذا

 . ةقيفب ماهالا وأ ثاطلسلا كوديرب مثو

 5 مهحالطصأ ىف هائنضاو هكيلا ) هه ٍ

 . ةورقلا انيرش (5)



 برعلا كولم

 تحرو ؛ انك !ر يلرحم دق ناك ام رو رسلا نم ينكلمف ' ىلع ناكملا

 امول ولحيو ؛ اهتاحسفو اباكش ولحم « اهٌواوه واح رضرأ حدمم ىنغتا

 يه رب اني رامث ءاشعلا دعنو . اهتاسج ولحم 4 اهذطو واح . امنودككسو

 نهري كيل كلذ ىلع دحام فقوو 4 ودعلا ُْق ةاقح انقناستو ُ دد رجلا

 هيلغل ىوف هنأو < ىشم وا فقو افك | ًايودب 3- يو ديأ ناك ناو

 ... لابو ؛ بوك رلاب <« صاقلاب « ودعلاب « عارصلاب : ءيش لكب
 «بعللا»و ءانغلاب اهنع اوضاعتساق ( ةرخافملا ُْف دولا اذه دنع اهانفةوأ

 . صقرلا يا

 ريرسلا ىلع تسقاتساف ؛ رمسلا ف نولازي ال مدقخأو ةمدشا تاخد

 6 ءارحصلا يف اهق 3 همالوأ نم اما مايالا تقفادح نم ةحتبم ف اناو

 نم ريمأل راج اذ انا اهو « يدع ديبعلا ءال هو ؛« نيحشم لا اذوهو

 ىح ىفح سمبل ىبهدلا محا اذه داك أهم . دن ناطاسأ 0 ب رعلا ءارما

 انلوسر ناد انناكملب اءاح « ناطاسلا لاحر نم نالحر ؛ مشاه كسلا

 مف : لوقت "ىلإ ردابو "اش وهدم مشاه دسلا ضو ب هوعسم ناو لص

 . انيلا مداق ناطلسلا . الام مق « ذاتسا اد

 ًاصوصخ ةد رعلا بايشلا نسحأ امويل انث تيدثراف ًاعرسم تضع

 ةيف وك مث مرنلا صيمق اهب ىطغت ةءابع كيسح . لاخلا هذه لثم يف
 . فيضلاد ايحرم 0 ىاجلا هللا ىحل مس مث لاقعو

 - برعلا ةداع ىلع ًادنسم ردصلا يف روكتلا انعضو مث ةداجسلا انددم
 . يرعلا كولم نم كملم لايقتسال ًاهأت كلاته امه لك اذهو



 ةوعس لآ زيزعلا كيع

 ولدت ٠ ةيداملا َْق هنأس ؛ باياجلا قتفر ل نيملعا يفاص لدللا ناكو

 اهنأك 2 تاوصالا ةهسف عمسلاو « ”اقيرب ضرالا ن 0 هيراعم ْف موحنلا

 روعيو كدت في.طل يود هه «تاباغلا ف قاوبالا «تافاسملا لوط ىلع

 ءارو دعا هاوس ةاتوص لما | هو بهرااهو ) روذلاك جومدي ىدصو

 مرددقب ًارشيم إ دس اسس دكسعسأ أل : يدان لالا جو رم ف ماكالا

 يفاطلسلا بكوملا مدقتمل يدانملا ناءناكملا كاذ ُْق هزو رث”وأ تاطلسلا

 وأ 6 ًارما دالبلا كيس نم مور رضحلا وا ةيداملا نم لجأ هيو عس اذا ىح

 ”اعرسم دصقب وهف 4 هيكاوم ف بوك رلا ىكمل وأ 6 ةياكس هنلا لمح

 (3 | 'تياعتس - دّسعس اي هتمغنب زوفعق توصلا ناكتم ىلا
 ىلع « اندنع خاناف © ناطلسلا بك ومب « ناكملا جض ةبينه دعبو

 يغرتو ديبزت يهو « بئاكرلا نم ناتئم « ريغصلا انعارش لوح 4 انتما

 ىلع رطملا توصك نيراعبلا باقر ىلع نارزيخلا توصل 0 مس 2

 ىلع 0 و «نارينلا نم تارشع تمس او ش2 مايشا تيصنأ مث 2 ليخنلا

 نار جالا ْف قادملا روفلا

 4 انملا لفى دق وش اذاف « ريمكلا رئازلا لايقتسا ىل !| ردا مل انحرخ

 اطلت ء ع يذلا وهو رثاز لا تاق ؛ هتيساح نه طقف نانثا هميعم يو

 تحت ؛ 5 || ىلع ىلوالا ةدهاشملا تناكو « ةيآلا سكسي نا ًالزانتو

 ”ناتم ال الحر هّتمفْلا « اناوح ةدقتما نارينلا رون يفد « موحنلاو ءامسلا

 ىلع لدي دوعس نبأ ءادن ديسسو دجنت يف ريثك عئاشلا ريغصتلا ريغصت دعس )١(

 نا : هقيعر نم دحاو لكل لوقي ريمالا نأك . ليمج تيبلا اذه ءارمأ يف عضاوت

 رثكالو . ريمالا نم مكئيجي دقف ابنم ربغصلا ريغصلا اماو : هللا نم ىربكلا ةدامسلا

 ىلا ريمالا جرخم مود كلذك اهب يداني مم ةصاخ ءادن ةماك و نردانم برعلا ءارما

 لبجيفو . ناحرف اب ؛ نيس> كلملا ءادن ناك الثم زاجحلا يف . وزفلا ىلا وأ ب ا

 . قوزرم اي ؛ دشرلا نبا ءادئ ناك رمش



 برعلا كولم

 الافقعو « ةيشب ةءابعو « ضيبا ايوث سبلب ناكو « هلوط ريغي ًارهاظ

 . ءارمح نطقلا نم ةيفؤك قرف امصقم

 اناطلسو دحن يف اهدحت ال كنا ؟ ةنطلسلا ةخفشفو كلملا ةببأ نبا

 فيك يردا تسل .بولقلا سيطنخه يه ةماستيا هنم ككلمي ام لوا ناو

 ركذا ينكلو . ةريبكلا ةأجافملا كلت نم جاهتباو ةشهد يف اناو هتيمح

 ةميخلا انلخد ىتح يدي ىلع اضباق لظو ملع مالسلاب امساي يلامح هنا

 ينف"رعمث .هبجو ريت هتلابق راثلاو «هيلا دنتسي هني ىلا روكلاو سلجف
 شاب فيطللاديعو 2٠ ىلعوملا للادبع روتكدلا امسو « هتيعم يف ناك نم

 000( ةماما فص يف انلك ائسلجف 7 ليدنملا
 نع ترذتعا . ةمحتلاو مالسلا ن م فولأملا لدامت 2 ”اتقو انعضأ امو

 نا ملءيف رمالا ةققح ىلع هعلطأس نا تلقو هيلا لوصولا يف ءاطبالا

 انددرت انف ني اما « هانيرغتساو كلذي انهلع : لاقف <« يبنذ سل بنذلا

 ممص نه وهو انترايز يغبي نم درن فيك و © باوملا يف اذأطبا الو

 دالبلا يف يحيسملا نيدلا رشبت تئحو يريما كنا انل اولاق ؟ برعلا
 « تازاعتمالا يغبت تدِحو تاك رشلا ضعد لق كنا اولاقو « ةيبرعلا

 فيرشلا ةوعد قيقحتل ىعست يفي رس كناو زاحطا نم مداق كنا اولاقو

 َن فليك فرعذ نحتف رضي ام لحرلا يف ناك اذا انلقف <« كلذ ريغ ارلاقو

 ىف هرس بتاكو . ناطلسلا بيبط وه ىلصرملا يجوامدلا شادبع روتكدلا )١(

0# 

 ؛ ةناتسالا ىف سرد للادبع روتك دلاو ؛ نيحئاسلا ملعلا لاحر نم مأ ةدركشلا لاسر

 ند اولا أ ءاوس بناحالاب صنت ام يف هلمك و 0 هناهعرتو هلوسرو 0 ةيحراطا رومالا

 ( فاعو فاشو فاطفق ؛ ايوروا مصاوع يف ةايخلا ربحو بورخلا يف ةبابط طلا ريخلو

 دب يف أسر مث مث للا هأفاع

 وه ٠ قارعلا يف هليكرو مما ناطاسلا قيدص « ليدناا اثاب فيطللا دبع (؟)
 را 3 ولم يفد هئيدح يف رثا ةوادبلل لازب الو ةياقالا ٍقأرع ( لصالا يدجت

 تاكا



 دوعس لآ زيزعلا دمع

 معا نحو . عفتنن فيك ًاضيا فرعنف عفني ام هيف ناك اذاو . همقثن

 . كيف للا كراب . كتمهي ذاتسالا ةرضح اب

 متدقو : تلقف ىتلحر يف ةثالشلا دصاقملاب هربخا نا تنذأتساف

 تدهاش ام يف هللا ءاش نأ بتك أس اب يناثلا ميسو « كتدهاشمب لوالا
 ترا يالوم اب نقتم يفاو . دوعس نبا ةدعاسم الا مل الف ثلاثلا اما

 ًالوا فراعتلل مهلك برعلا ءارما عاجاب الإ ققحتت ال ةيبرعلا ةدحولا
 بارت>ا يف لقن مل اذا ضعب نع مهضعب لزعم يف موبلا مهف « مهافتلاو

 . ةيقيقح ةفرعم رخآلا مهنم دحاولا فرعي الو « مئاد

 هف سمات اهنا كردا نا نود اهلأب اهتددر ةحيرص ةهاكب ينباحاف

 ىف تماكت اي برعلا ءارما نع هترضح يف تءاكت دقف . ًاساسح ًارتو
 مهدالب ريغ ف مهنا نظدو مثريبك هنأ فرهد وهو « هنكلو هاوس ةرضح

 ينك نم يهتنا تدك اف . تلقامم تكسي مل« م. اريثك دتعي' ال
 «برعلا مه نمو : لاق ىتح ضعب نع مهضعب ةلزع يف برعلا ءارما نا

 .نارزيلا نم لمحي بيضقب ةداحسلا برضو كلذ لاق ١ برعلا اًنحآ

 امو . عوضوملا يف انشقانت ىلوالا ةسلملا يف اننا رومالا بيرغ نم

 ةعاسلا كلت يف هتلحاسم ىلع مدقال ن .كا مف يبدأت ف اصقن كلذ ناك

 ام هناو « ةريثكلا هاياحس نم اهنا ذئدعي تماع ةحارصب ينمدقتي مل ول

 نم ةماكي ناطلسلا مده دق ؛ لحا , ظفحتلا نم دح دنع اهبسق فقد

 . قيفرلاو ونصلا ماقم يف ًالزانت هسفن لعجف ©« تايعمرلا زجاوح هتاماك

 الو . ةبرح لكي يعم ملكتت نا ذاتسالا ةرضح اي ةيرخلا كلل

 ريغ ينم عقوتت الو . ةيرح لكب كملك أ اناو . كلذ ريغ كنم لبقا
 دقو“ ميفرعأ انا . ”كُمّدلعا انا عمسا . برعلا ءارما لوقت تنا . كلذ



 برعلا .كولم

 الا نوفرعي ال ذاتسالا ةرضح اد برعلا < مهدوع تنحعو « مهتربخ

 انيساق دقو .اهيلع مههركذو اهب مهماعتف اهنوفرعي ال ابلاغو « مبتحلصم

 . انيلا مهنم سانلا برقا يف ةنايلا تناكو « مهليبس يف ًاريثك
 نيمملابو ةوهقلا قيربا ىرسيلا هدهسب لمحي ديبعلا نم دبع لخد

 . روضحلا مث يل مث الوا ناطلسال بصف . نيحانفلا

 عاتجالا ىلا برعلا ءارما اعد نم لوا اننا ذاتسا اي فرعتأ

 اننا دك أتَتف . كلذ تيثي ام ىلع هللا ءاش نا كعلطنسو ؟ فالتئالاو

 ىلع الا ةظفاحلا يغبن ال دحن لها اشح . داحتالاو ةفلالا ىلا مهيرقا

 بعت كيفو ةلدلا كيلع لقثن الو : لاه مث .. . انفرشو اةنيد : نيرما

 . مونلا ىلا وعدي

 براضملا ىلع مخف ليبللا فصتنا دق ناكو « ناطلسلا عيشن اذق

 ىلا تدع امدنعو . رانلا نم صيصب ريغ اهوح قي لو « نوكسلا

 "رح ىبرع هنا هيف لاقي ام لقا ناطلاس سلجب نيح ذنم تناك يتلا ةمسخلا

 هعم يثيداحا ضر عتسا تسلجف « مون الو بعت ال « يف » نكي مل رك

 :ىلب ام اهنم لقنا تاحفص عضب يقاركذميف تبتكو ةعمشلا تاعشا مث

 نم ربك | مهيف تدجو اف مهلك برعلا ءارما تلباق دقاه د

 :ريبك ًاقح وهف . لوقا ام يف ًاغلابم وا ًافزاحم تسل . لجرلا اذه
 « هتارظن يفو « همالك يفو « هتماستبا يفو « هتحفاصم ىف ريبك

 الو هركف نع ةسلج لوا يف حصفب ٠ هاصعي ضرالا هيرض قو

 رس © رسلا فرشا امو © هرس يشفي لب ٠ سانلا نم ًادحا ىشخ
 ترا «برعلا اًنحو ,هسفنب هللا دعي قثيو ؛ هسفن فرعد لحر

 مراكملاب كس الو هموق داس دقو . ناطلسلا نم ربك ١ همق لجحرلا

 مم 2و: قإ



 دوعس لآ زيزعلا دنع

 نمو ضغبلا نم غراف بلقلاو دوعس نبا تئح ! .. باقلالاب ال
 الو * ناجحا يأر الو « زيلكنالا يأر الف . هل تلق ا بحلا

 ىف ًابح هألم « بلقلا ألم دق اهو . يف ترشثأ نعاطملا الو « ءانثلا

 3 ًاتورقم نوكُي ال دق بما ترا ىلع اهانساج ةسلج لوا

 . ةيرحو ةحارصب هيلكا نأ ىلع هتدهاع دق . ىرتس . باحعالاب

 نسحا يف ىننكللو ... احرص ًارح كلذك بتكا ام ىف نوك أسو

 ةلباقألا ف سفنلا هب هب رعشت ام ىلا نكرا ترصو « ةسارفلا نم ًائيش

 ينا. . .ليضفتلاو ةلباقمال كولملا رابخا نم نآلا يدنع امع الضف . ىلوالا
 كم ًاقح وه ٠ ميلك مهترز نا دعب دوعس نبا ترز يفال ديعس

 .« ماتخلا

 ةعبارلا ةعاسااو تمن امدنع لمللا فصتنم دعب ىلوالا ةعاسلا تناك

 ةحض تناكو . ناطلسلا ماق : اًلئاق مئاه ديسلا يقيفر ينظقيا امدنع
 اهيلا مدخلاو ديبعلا رداب دقو جبعتو وغرت لبالا تعمم . ليحرلل بهأتلا

 قادملا تعممو « بئاج لك يف بشت راثلا تيأرو . لامحالاو لاحرلاب

 .مونلا نم ريخ ةالصلا : رجفلا نوي ًاتوص مث « نبلا قدت نارجالا يف

 ةرتف الا يه امو ! هللا الا هلإ ال« هللا الا هلإ ال! مولا نم ريخ ةالصلا

 برعلا عفر . اواراو ةوبقلا اوبرشو هلا جرو ناطلسلا ىلص ىتح

 . نيتكاس اوحرسو « رعاشلا لوقي ام مايخلا



 برعلا كاوام

 -يحولاك ةأحف يندد ةراهه  راكبالا يف ”تيلغ' - دجن يف رفسلا

 - لحاد يس هيأ كديدح نم بايب اوروإ - نوسلو سد رلاو كريما

 « هللا سلجم يف سفانطلا رخفا » - لمرلا ىلع لابقتسالا - ىحضملا

 ناطملسلا ةالصلا ةيدادلا يف بايذلا د ناطلسلا عمم ةعابمس حارملا

 فاخن الو قحلا رينغ يغب الا زلكتالاو لاذهلا كيف سس بسضخف

5 5 

 . هللا ريغ

 نودانتي مهنا ٠ دحن برع اصوصخ « رفسلا يف برعلا تاداع نم

 مهلجعاو امئاد نيركبملا ركبا زيزعلا دبع ناطلسلاو . اركاب نورسيو

 ال ىةالصلا تقو لوا ءانايحا رحفلا ىلصيل هنا تح . ليحرال "ايهأت
 ىشمتي يركسع ماظن وه . ىحضلا لبق كلذ دعب ةخانالا ىلا رطضي
 موذلا نم هيفكتي « بصعلا ديدش «ةينملا يوق لجرلاف عدب الو « هيلع

 . ليحرلال ةساس عسر مث <« ناتعاس

 يموييف ينكلو « مونلا نم هيفكي ام ينيفكي دق . تبلغ انه اهو
 . بوكرلا يف الو بهأتلا يف ال هعيطتسي ام عسطتسا ال ةيدابلا يف يناثلا
 «ريبكلا بك وما انقبس دق ناكنف مويلا كاذ مايص تثدح ةبوحعا نا الا
 ثحن ريغصلا ائيكوم يف مماه دسلاو انأ ترسو « تراطلسلا تكوم

 ايرفصع و ايدرو جومتي قفشلا ناكو . ةعاس دعب هب انقط ىتح بئاكرلا'
 قوف بك وملا سأر يف ةايداب يبهذلا دجن ناطاس لاقعو « ماك الا ىلع
 ةراهبع بحعم اناو « يلولذ ثحا « فوفصلا تقرتخاف . سرؤرلا لك

 تداكآ



 دوعس لا زيزعلا دبع

 ("' ءارعشلا يحولا ءيمي 5 « ةأجف 2« ةدحاو ةعفد ينتءاج بوك لا يف

 ترفأو ةاناكم ناطلسلا بناح ىلا ىغيا القتسم ترسو ىعير تلزتعاف

 . ًاركاب ضبنت كاننظ ام : يفآر ذا لاقف هب

 ةرشع سمخلاو سلا ناد هدادع حوارتي فص سمشلا هجحو ْق ودخحن هاباو

 لثم يف ماظن نود رخآ رشع ةسّخ وأ فوفص ةسمحخ هعبتي بئاكرلا نم

 مس رّمؤم ىلا لب ءىداقلا اهيا وزغلا ىلا ال قيرطلا يف انذا ٠ لالا هذه

 «ءارولانم لاحرلاب ةقاوم (' قدانيلا قرت تنك كلذل ٠ ةيداملا ف دقعيا

 رمحا فئافللا اهوح ليات دلجلا نم توسب يف مث اهدامتا يف فويسلاو

 نائئمطالاو ةنكسلا ةءامعب فتلم هلحر ف لكو . ةليوطلا بيرارملاو

 رظنلا المال هرخؤم يف ريسلا لضفا تنك و ٠ بيهم جسهب بكومل هلا

 ٠ ىلا بحا بجاوو « دّسا ةغر الول هنم

 .باوطا فيطل« رطاخلا عسب رس«ناسالا ميصق زيزعلا دبع ناطلسلا

 ىلع همم و ثب دا ف ةسامسلا مدسقي ميلك برعلا ءارما لثم وهو

 : فاللوالا عم اهتسامسو اكر يما عوضوملا نركي نأ مولا كاذ

 تاباختت الا قرطب هتماءاف نوسل وس رلا طوقس يف ببسلا ىناأس

 ٠ داليلا يىلعو ةم وكلا ىلع ةرطيسلا نم ةيسامسلا بازحالل ابو كانه

 0 بورحلا ىلا قاقشلا مو وسل الا تيجي

 . عارتق الاب ةيسارسلا مهلك اشم نولي

 تاي اعلا نم املا ل دعب تملع دقو .يل ٠ لولذلا كلذ يأ لضفلا نوعي دق / ٍ( ١

 ' شيلا ةمدقم يف الإ ربسلا ىبأت ىلا ليالا باح يا

 8 قدانب ارعمج قدي نولوقيف ةيقدني ةظنل نورصتي برعلا 0 (

 تالا



 برعلا كولم

 9 مثدنع ايزح و .نيز

 . ةريثك ةيوناثلاو نانثا ةءسن رلا

 9 بازحالا ةمقب رصتنملا بزحلا يضرب“ فيكاو .نيز

 , ةيرثك الا 6 يالوم اي عضخت ةيلقالا

 ,. م احلا عم ةيرثكالاو ماحلا وهو نذا نوسلو طقس فيكو

 نوريثك هراصنا ن م هرحه دقف ريخالا ب انيتنالا ف يعم نكت 0 _

 :٠ هللعاوعرتقاو اويلقنا

 اونسحا مهنظا ال :لاقو لولذلا ةبقر اهب تبري هاصع ناطلسلا

 ةريغصلا بوعشلا هيبنت يف ربك الا لضفلا هلو « مظع لجر نوساو نال
 انفارع اضيا وهو ٠ لالقتسالاو ةيرحلا ىلا نوسلو مهضهنتسا . ةمولظملا

 هلف اهناسلب لكك دقو مويلا اما ٠ نوسلو لبق اهفرعن انك ام . اكريماد

 ةرضح اد « اكريما مرتحا انا .. . ماعلا ىلع املضف نا ام املع لضف

 .نوسلو ةسايس ريغ فالحالا عم نآلا اهتسايس تناك ناو « ذاتسالا

 هيسنتلا هيفكي لقاعلاو مهنم برع هلا نحو ٠ ةفيعضلا بوعشلا مآ اك ريما

 بالا يف ناك نم ىل ىلا هبحوب لامو كيلا نسحا انا .. . ةراشالاو

 ف ةمقللا عضا نا« يديب كيمطا نا كلذك ىغبتفأ - هئم رخآلا

 « ةمولظملا ةريغصلا بوعشلل هتلاق ام ؛ اكريما هئامع ام ىفكي 7 كمف

 . عفتناو ىعس نم لقاعلاو ٠ اهنع نوساو هلاق ام
 ةغيلب ةماكب هنع حصفأ اهيف يأر زيزعلا دبع ناطلسالف ايوروا اما

 يش ال نكلو ريك ديدح باب مويلا ايودوا هبسأ : لاق ذأ ةزيجو

 اهاحسناو فالحالا اهازتعا ىلع اكريما مولي الكلذل وهو ٠ بابلا لخاد

 اكريما ةكراشم نا : هلاحر دحا ”ايطاخم لاق مث ةيبوروالا ةسايسلا نم

 ىرت ٠ ماشلا ةيدابو دوعس نبا انا يتكداشم لثم مويلا ابودواو
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 . حبحصلا

 . ”اناسحتسا هسأر لجرلا زبف
 ناطاسلا اهراتخا ردلاماو ةالعلا نيد ةريدلسم ةدعمسف ةمماىلا اندعص

 ناكو ٠ لمرلا ىلع ةقلح يف ساح طهر لك اطاهرا انف رفتو ان اف ةاخانم

 خبط دق ناك ام نافحي مدخلا فاطف روطفلا ةعاس يأ '"' ىحضلا تقو

 برقلا نم نيللا اومصو رمتلا اومدق مث 2 محالاو زرالا نم ةحرابلا ةلمالا

 نم كلذك ىبتنا دق ناطلسلا ناكو « انيديا انلسغو انلكاف « دارأ نم

 هيلا انردابف ؟ انن وئيحت وا ؟ئيحنأ : هناكم نم يداثي هائعمسف هماعط

 كلادعو ادم هاا مهنم رك ذا هتشاح ضعبب ينف رع مث انحفاصتف

 دعي يماما افص اوفقوف <« ديشرلا نب لصيف همحو لياح ريما بعتم ن

 ناطاسلا نم ةراساب م . ةماكم مثدحأ هوفد نأ تود ملستلاو ةحفاصملا

 3 : لاقو لمرلا ىلع هوعم كاذ ذا سلحف . اوفرصنا

 . اندلع ةداجحعس نسحأ

 هذه « ذاتسا اب لضف

 ةباو ؟ فظناو دوفنلا لمر نم معنا شرف يأف . كلذك يه "انيقي

 سفانطلا رخفا ىلع نيعيرتم انلح ؟ اعنص بحعاو "انوا لمجا ةداحس

 ةكملا ةغل ف انحصفاو ”اعاضتا انلمحا انيف ناطلسلا ناكو .٠ هللا سلجم ف

 ىلع ءيش لك لبق ةظفاحلا يغبت دحت لها « اًدنح » : ةاناسل عرولاو

 .انفرسو انليد : نيرهأ

 انحارم تناك يتلا رذلا ما دنع نيتعاس دعب انخناو ريسلا انفنأتسا

 ناطلسلا طاطسف ناكف « مايا تبصذو «ليالا تحرسف ٠ مويلا كاذ

 ةيبورالا ميا ابنم « ةعونتم ةقرفتم هلوح براضملاو ةمك الا سأر ىلع

 اهيف تبسو رفحملا ترفتح مث . ةريغصو ةريبك رعشلا نم توبب اهنمو
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 برعأا كوام

 نروفوطي ةاقسلا عرش ليلق دعبو « ١١ ليماعملا تجرخأو « رانلا

 ةوبقلا تبرشف ناطلسلا سلجم ىلا ينوعدي دبع ءاج..نيجانقلاو قيدابالاب

 . ثيدحلا عوضوم اهيف زيلكذ الا ناك ةعاس هوممو تمقدو كانه

 اهيف تدجوف « ساعنلاو بعتلا نم ءيش يلو يتميخ ىلا تدع

 يقابمح تيأر ام . هيلع بلغتلاو هدرط ىلع لاحتسا بايذلا نم ًاشيج
 ةنملا كلت يف « لمرلا ءارحص يف « ةيدايلا يف بابذلا نم ميبقاو لقثا
 ءاجف 2 بيطلا ءاوهلاو ةنيكسلا ىوس ءيش لك نم هللا اهدرج يتلا

 ىلع .٠ كاياو لولذلا بك رب وه * ءيحي نبا نمو كيلع اههدسقي بابذلا

 ىلا كق.سيف « ًايخاؤم كقفارب « كسأر ىلعو 2« كربظ ىلعو « اهربظ

 . ةايللا يف لمأ نم ىقبت ام كيف حبذيو ةميخلا

 مايخلا نم سانلا جرخيف . بورغلا دنع لمالا هناحيس هللا يحي مث

 ةعاهجلا طسو ناطلسلاو «“ مامالا ءارو نوفطصيو نذؤملا ةوعد نيملم

 تناكو . ©"! ةالصلا يف كرتشي الو فيسلا لمحي هءارو باححلا دحأو

 ! نيمآ : ةحتافلا ةوالت دعب نوري محو نولصي نييباهولا تعمس ةرم لوا

 ذا . نيلاضلا الو موهملع بوضفملا ريغ « نييحيسملا ةالصب ةهسسش ءيحتف

 ! نيمآ : ًامينرت مني نيلصملا نم نيتثم توص فوفصلا نم دعصي كاذ
 ةعاس لابجلا يف سارجالا توصك بيبملا ءاضفلا ف توصلا عجارتمف

 مودقب رشدت يتلا ةعاسلا كلت يف نيلصملا تاوصا لمجا ام . بورغلا

 اندها  نيملاعلا بر هللا نوركذي مهو نيلصملا تاوصا . هتاكربو ليللا

 ترطاو صيمحتلا ةالقم يا ةوبقلا تاودا يه مبحالطصا يف ليماحملا(١)
 . نيحانفلاو قيرابالاو

 يف نيحلا كاذ ذنم ةداعلا ترحف ةالصاا تقو يف دوعس نب يكرت مامالا لثق (؟)
 . ةعاللا يف ىلصي ةعاس ريمالا سري بجاح مادختسا
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 دوعس لآ زيزعلا دع

 ةيدابلا يف اموصخ ةالصلا هذه ددرب ال يذلا اذ نمف ! ميقتسملا طارصلا

 يا . تازافملاو يفايفلا كلت يف ًازاجم تحص اك ةقيقح حصت ةبلطل اهنا

 اهقوف ببت ضرا يفو ؛ لامرلا نم رمي يف ًايداح راس نم لك نا . هللا
 طارصلا يغسل » ناومملاو رشيلا راث ا نم رثا لك ةرظني وحمتف حايرلا

 . هانالض اذا انيقي كلبنل انثاو . م.قتسملا

 عبتي يذلا ديربلا لمح ريقعلا نم بان ءاج يلاتلا مويلا حابص يف

 بودنملا رقس نيرحبلا نم ريخ هسفو 2< نوكي ثيح ىلا ناطلسلا

 اوبدانتف هتيشاح ضعب ىلا مث هيخا ىلا باتكللا مفدف . اهيلا يماسلا
 . ناطلسلا بضغا ربخلا نا سمه لكو هتءارق

 عمستا تنك اف « ةيسا ةبابملاو هللظي توكسلاو بكوملا راس

 دحأ عفر مث . بئاكرلا باقر ىلع نارزيخلا قطو لاحرلا رب رص ريغ

 سمشلا هجو يف ودمت انلك و « نآرقلا نم اديس ولتي هتوص بك رلا

 داس ليلق دعيو . تايآلا مغن ىلع لبالا انتحت ودحتو ©« نيعشاخ نيتكاس

 هبضغا امب انماعاف ملكت مث .خومشلا بضغ هيف مسحت دقو ةيناث توكسلا

 . مويلا كاذ حابص

 بوغرم ريغ الحر بحطصا دق ربظي ام ىلع ىماسلا بودنملا نا

 '١( لاذحلا دهبف وهو .٠ دوعس نبا مهيلع مقانلا برعلا نم الحر « هيف

 نكي ملو . '' ىزنع نم ذخف تارامعلاو « لامشلا يف تارامعلا خمس

 دقو .قارعلا يف يسيسأتلا سامنإ يف ًاوضع ذئدعب بختنا لاذهلا كب دبف )١(

 ةقيقحطلاو .دجنو قارعلا نيب دودطلاب رييخ لق م هنال يماسلا بودنملا ذْئموي هيحطصا

 ةخرشم سس ْؤَت را هتيحانيف لالقتسالا ضعب هءاطعأ مجرت تناك ةيزياكتالا ةسايسلا نا

 . ثدع لوح موتقي رط ىلع دحنو قارعلا نيب تأ رامعلا نم ةلقتسم

 . يزرنع"| نولوقيف مسالا ءاف نونكسي برعلا (؟)
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 برعلا كوام

 نا ديب . !بلجا نم ريقعلا رقؤم دقعيس يتلا لك اشملا يف لخد دبفل
 اذه ن وقق# ارءاج لقو ناطاسلا ْنَظ 1 هداحطصاب ًادصق زيلكتالل

 ”دصق كلذك لاذملا دهفل نوكي دقو . دوعس نبا باسح ىلع دصقلا

 زيلكنالا باسح ىلع هققح ءاج

 6 هلولذ ىلع وشهو ؛© ةيلمرلا ءاجرالا كلت ُْف هت وص دح لحجر عف رف

 : هلاحر نم ننثا نسب م بك وملا سأر ْف راد )م هديب نارزيخحلاو

 , اندادحا قوقح نم ءيش نع لزا_كثن ال ريصإ ام اذه ال ال

 ندا انأؤ مودم رمأي يفدؤاحو كئم اذه يغمل زياكتالا لاق اذا ام

 قوقح عاجرتسال ىعسأ حيطمست ةص رف لوا ف نكلو : : مهل مكلسا دو د ومس

 الو « قا ةداه نع لوحتت ال انناف نولزغي موعد ؟ انم لاذملا نبا

 الو المع لمعت ال « ىحضلا اذه هحوو . ضومم وا ةملظ هيف المج لمعنا
 ريغ فاخمنالو الفوقح ريغ بلطت الو. ضومغ وا ةملظ أسف املك لوا

 لزغمل «لازغلا لادهلا نب 1 9 ائيلع أرحبل لاذهلا ن نبا وك نمو ٠

 كلذلاق . مهلحا ند هاهو «زبالكتالا» همو لزغملو او واس م هرئاشعو

 ال دوعسلا نيا انا . ةفيطل هتبايس نم ةكرحي ةراعتسالا قفري وهو

 امأ ٠ نبلا رغلا نم تسل ٠ قحلا ريغ لوقا الو ةموقلا ةداحلا ريغ فرعا

 «كنم اذه يغبن : اولاق اذا ٠ مهقيدص اناو يئاقدصا ميف نيالكتالا د
 اننا رهظيو . دودج هل ربصلا نكلو  نكلو ٠ نوؤاشتام كل : تلق

 0 حبحصلا ىرت . نيا د أهنم انيرق
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 زيزعلا .عناطلسلا

 ةعاس . هينفش يف لصنلاو درولا 5-3 هاصعو هاثيع - بيطتيو لعتني

 - هشارفو هشرع  طاطسفلا يف ناطلسلا - ريقعلا ةئيدم - ىلاخلا

 - هظقمت «:ةفاح م عج ةريغصلاو ةريبكلا أانيلع و هروظان و هنعاس

 يسن 2 -لدرلا ىلع ناطاسلا عمم - ةئندعتم ةدئام ىلع زيلكتالا عم

 « « انيلع ىللا و انل ىلا

 «بصعلا ديدش «دعاسلا لوتفم « ةماقلا لي وط زيزعلا دبع ناطلسلا

 ةريدتسم ةفيفخ ةيط وذ « رعشلا دوسا « نوللا رمسا « ءاضعالا قسانتم

 زواحت ماوعالاب سق اذا دج - ثيدحلا دحن خيرات - خيراتلا يف هلو

 1 ببطتنو 4 لعتند وهو . ةسنب ةءاص تر وحلا نم ( زييانق ,) ءاتشلا

 ثيدحلا يف هل نا . اهنيككقو «ةراعتسالا تحص اذا « هتايلك لدكشت ىلع

 « ىضرلا ةعاس فطللاو فطعلا نكاما نارينت ناتيلسع نانع هلو

 . ءاضمو ًادح لصنلاك كاذ

 فطعلا بهذمف ٠ ريغتلا لك بضغلا ةعاس ريغتمل دوعس نبا نا لجا

 . ةيبرغلا دجن يف تبني نابرشلاب هيبش يسقلا هنم ذخنت رجش طحوشلا > )١(

 ( 4 ) ؟ برملا كولم

 تكور



 ًاران رونلا ليحتسي هرارتفا يف مث . هيتفش نم درولا نولو « هيرظان نم

 لاذملا ىلع هبضغ بصي فتاكامل ينأأس . بيهر كاذ ذا وهف ءاضيب
 يأر الو اياطم عضب هنيبو ينيب ناكو ؟ ذاتسا اي كيأر امو : نيلازغلاو
 نيرباصلا عم هللا نا :ةفولأم ةءاكتب هتبجأف «ةعاسلا كلت يف هب مسيصا يل
 مهردي' حارف « هلحرب هلولذ فتك زك وو ةماكلا ددرف . يالوماب

 ٠١ نيهردم انك هانعبتو

 تدهاس ةرم لوا ضايقنالا نم ءين ينارتعا هنا ءىراقلا مكا ال

 انا مسا : الئاق ثيدحلا ينعطاقي امدنع تنكو . ًاسيضغ دوعس نبا

 يتميخ يف ينراز يذلا لجرلا ريغ لجد سلجم يف يا سحا كمئلعا
 ضرالا برض اذا وبف .ىضرلا عي رس بضغلا عسي رس هنا ديب !'' دوفنلاب

 مالكلا 5 ع رسب دقو . تارم رشع كنم بلقلا ساد ةرم هاصعب

 لحر همام ا رضحأ . حالسلا همصخ نم عزئذيف كلذل هنن مْ اا أ

 ينال يلع قطا : هتصق عمم نا دعي لاقف < هفرتقا باذ نع بجي

 . ةرملا هذه كصاقا الف « كرذحا

 هنهذيف ظقيتلا نراقت رطاخ ةعرسو هماحك ادح ًاريض لجرلا ف نا

 بار اطضالا نوكي دق ًاقفا ولحتو «هسلجم ف ضايقنالا مودغ ةراكب ددس

 نأك ٠ مككبتلا فيطل « ةةكتلا واح« حورا| فيفخ وهو . همالك نم هبف
 لاف دحنيف فورعم تيد نم وهو نيف ذ رحعتملا ءالقثلا دحا هساجب رض

  «يلاخلا» ب هتماك فدرا مث « ايندلا عبر وه : ًاموي هفصي ناطلسلا
 دين برع حالطصا نم ةظفلاو ببخلا نم مول مري يعرف 0 مردلا 0 00

 ليخلا ىلا ةيسن «يوالقص» ماهردو . فيفخ ماهرد : تاجرد ثالث وهو زاحملاو
 . ةراغلا نه برقي ماهردو « ةيروالقملا

 .ءاسحالاو يب رعلا جيلخلا لحاس نيب عقت يتلا دوفللا ءارحص ياء دوفتلا (؟)
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 3 ووس لآ زيزعلا دنع

 ءيش لك نم لاخلا - برعلا دالي ينيلاخلا عبرلا ىلا كلذب راشا دقو

 لامرلا ريغ

 بودنملل ًادعم !بفصن ناك ريقعلا يف رّؤملل مايخلا تبصن امدنع

 لزعم يف تناكو « ةليملا ةريبكلا مايخلا نم يهو «قارعلا دفوو يماسلا

 لايقتسالل طاطسف اهفو « عاب ةّثم برق اهنميو اننيب « انمايخ نع

 ياس اذه : هومم لاقف . انثوصو موي ياشلا هيف انلوانت لك الل رخآو

 نوكي نا لدب ةريبك نيجانف يف بيلكلا عم بص” دق ناكو - ندمتم

 ! ندمتم ياش  زاححلاو دن يف ةداعلا يه 3 حادقالا يف افرص

 كلتىلا ةيبرعلا ةبلا نم لقتني امدنع ناك . رسيو مكبتي ناطلسو

 ال . ةندمتملا داللا ىلا رفاسن ذاتسا اب لاعت : ىل لوقي ةسبوروالا ةبجلا

 ةيندمايىف نحن اهو ... طقف تاوطخ رشع « اهنع / ريثك نيدسعب انئظت

 : الئاق يسركلا ىلع سلاحي مث ! مالغ ا ياشلا تاه  ريقعلا ةيندم
 ىلا ريشي وهو . نددسمتلا يف انك راش ذاتسا اب لضفت . الماق ندمتتل

 رخآ يسرك

 يفو جيلا ىلع فرشم لت ىلع انمامخو ةيندملا كللت مامخ تبصن

 لتلا سأر دنع« مشاه ديسلاو انا « انتميُحخ تناكو . رصقلا نع لزعم

 لفقيو حتفي“ يتلا ةعيرالا باوبالا يذ ريبكلا يفاطلسلا طاطسفلا برق

 شورفم طاطسفلا ناك. ءاوهلا يف هومس ةيغراو حيرلا بهل ًاقفو اهضعب

 ىلا همسقي ”لحارو ةمخف ةداححس هقوف شارف ردصلا يفو سفانطلاب

 ًاماركا مركي“ نا رخآ سلجمو  هشرع .. ناطلسلا سلجم « نيسلت

 . فوميضلا نم ًاصاخ

 « برضملا يا « هشرعو هت“ لسسقلا اذه نم « يىبرع لكل

 ىلع ماني يلارعا لك لثم زيزعلا دبع ناطلسلاو . لحتر لاو « ةداحسلاو

 قفز 1 ف



 برعلا كوام

 وشو ٠ رفسلا ف رو كلا ىلع هم 2 امهعضلو ) ليللا يف و ةداحسلاو شارفلا

 اعر . ةضف الو « امهذ الو املق الو « ةءاس ال « هبمج ىف ًاثْس لمح ال

 رفسلا كنع جرخ ْف ةعاس لمح هنا الا . ةثملا بوح هباش ف نوكن ال

 ىلحلا قودضصلا 5 اهلمحي . ناكم ف مقي امدنع ةداسولا تى ايعضنو

 ! ىنغ ال ًارييخ ًاروظان كلذك لمحو . لمعملا نم هيف تءاج يذلا
 رع ال هنا ّىنح همادخو هلاحر تاكرح هسا نم بقاري اعاد وهف . هنع

 لبكشم“ انرما .  تيئتم انقيتم روظانلا اهيلا عفر الا قتفالا يف ةميغ
 ةبقارملا موادن ال انك اذاف . ةريغصلاو ةريمكلا انيلع . ذاتسالا ةرضح اي

 ىلع انن.ع « ريمالاو دبعلا ... اننوؤشب قلعتي ام لكي نيلاع نوكن ال

 . امهنيب لدعتو نينثالا اكاد فصنن ىتح نينثالا

 رضالا انملا لمحت ةنوملا ةممخ دنع تخانا ةلفاق بقاري كاذ ذا ناك

 صوصخم ًالاؤس هلأف « اهمّنق رضح نا رمأف . ءاسحالا نم ءاملاو
 :ناطالسلا ةباحاف . رمعلا ليوط أ نورح وش مهقلا لاقن« لاما نم لمح

 . كعم هعجس رت ا 0( شدا مم ىعار' هك رتا

 اتدنع لدعلا : الئاق هفنأتساف ثيدحلا ىف فقو ثمح ىلا داع مث

 ال داتسالا ةرضح أ هريعد فص ال نمو ملسب ليالا 553 ليلاب أدني

 رمأ يف رظنيل مبم ثيدح يف زيزعلا دبع ناطلسلا فقي ام ًاريثك
 هيلع عطقيف باتحلا وا مدخلا دحأ هيلع لخدي مث « فيفط هرهاظ

 ينشهدي ناك ام اذهو -دوعي مث « رخآلا رمالا يف رظنيف ةيناث ثيدحلا
 ةداعلا ىه امك لأسي نا نود لرالا هئيدح نم ةريخالا ةيلكلا ىلا

 ام .الو9 لوقا تنك اذام : سانلا رثكا دنع لالا هذه لثم يف

 ٠ تالمهو بئاكر نم لدالا عومج ىلع قلطت شيطا 0 0 ١(
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 .لاؤسلا اذه لأسي « عسيطقتل ماد ةضرعم انثيداحا تناكو «ةرم هتعمس

 هلو . نبقي ةريدكلاو ةريغصلا هملع . اًماد ظقمتم و ةظفاحلا دردش وهف

 نيتنثالا يف ةحلصملا ةطاصلا دملا

 مدخلا ناكو يماسلا بودنملا لوصو لبق مايا ةثالث ريقعلا يف انما

 ! ريقعلا ةمندم (ةديدجلا ةيندملا ديمشت ىف نولغتشي -- ودملا  !مانئا يف

 يناوأو تادضنملاو « يما رككلاو « سفانطلاب اهوشرفو « مايخلا اوبصن

 ةدئاملا طاطسف يف ىتح صقني مل . ةباتكلا تادعمو «لسغلاو «برشلا

 ءاملاب نيندمتملا انناوخال ءيج دقف . اهلفاوذو ةيندملا بابسأ نم ءيش

 . ةم ردا ينانقلا يف ابور وا نم -راحبلا ءارو نم لب اسما ءارو نم سيل

 ناك اه ودبلا براضم ىف نحن اما . هوفلا ام ءيس زيلكنالا تاف امو

 . كلذ ىلع مدس نم نظا ام ىلع انيف

 «مممايزيلكنأ» نم ءيس نع نولزاني النيذلا زيلكن الا ءالؤهل بحعا

 لمح رامح هتافاق فو راس ينلحر ف مهدصحلا تيأر . ةيداملا ْق قىقح

 51 ةأمع تناك ىكسولا نا نظاو . ادوصلا يلانق نم نيريبك نيقودنص

 يماسلا بودنملا ةدئام ىلعمامطلا لوانت ىلا تيعد املو .ىرخالا لامحالا
 بابثلا يف قارعلا بودنم لائقالا بحاصو هتشاح ةداعسو هتداعس ناك

 .ةييرعلا بايشلا يف ناطلسلا عم اذاو ! ريقعلاب غنك ومسلا ةيمسرلا

 بوذنم الو ىح « زياكتالا و دقتني م هنكلو . كلذي هوعم رسف

 . لاقعلاو ةءايعلا سيلبف لزانتي ل يذلا ىبرعلا قارعلا

 « نيكسلاو ةقءلملاو ةكوشلا يا « بايسالاب ةلسللا كات اناكا

 © بسترتو ماظتناب ماعطلا انزل مدقو 4 كرابملا « ريدزب ) ءام نم انيرسو

 حافتو زوم نم راملا كلذ قوفو «هاندوعت ام ىلع ديزت تايواحلا تناكو
 ضرالا ىلع تمت دق انتداعس ناب ةلدللا كلت يف رعشن مل اننككلو . لاقتربو

 ا



 برعلا كولم

 . ريقعلا ىعدت ةنللا نم ةيواز يف تللك و

 نيزدمتملا انعدوف لابقتسالا طاطسف ىلا ةدئاملا طاطسف نم انجرخ
 ىشمتن « انلاعن انعزن دقو « زيزعلا دبع ناطاسلاو ترسو « باميلا دنع

 تحن « شعنملا دراملا لمرلا ىلع  لمرلا ىلع ةافح « هدب يف يديو
 ينبرقيام ناب كاذ ذا تسسحاف . ءايضلا ةئفادلا «قيربلا ةبيرقلا موجنلا
 ضعس ًاقوذ كارتشالاو ةفايقلا زواحتيل ينم هبرقيو لجرأأ اذه نم
 انلجرا تحت هربيو موجنلا انم برقي يذلا رسلا وه وه . تاداعلا
 : يفارك ذم نم ىرخا ةملك ءىراقلا اها كيلا . ةيداملا لامر

 ريبك لجر ٠ ء يس لك لبق لدحر ورق دوعس نبا 2 ليق امهم »

 ىلا برعلا لئاضف هسف تمسحت يبرع . نادجولاو سفنلاو باقلا
 تمسحت و؛اًةخراتو انرعش مراثآ تندز نيذلا كولملا ريغ يف ردلب كح

 نهذلا يفاص لجر هيفخي نا لواحي الام مهتافآ نم كلذك هيف
 . بداكلا رهاظتلا نم وأخ ؛ فاصتلاو ءاعدالا نم ولخ نادح.ولاو

 متو ديشرلا تيبو هيورح نم برح ةصق سما ةليل انيلع صق
 الو ةعقولا كللت يف مانذخلا ال : تاملكلا هذبب ةبيجعلا هتصق
 دعب يفت . انملع يللاو ان يبا يسن 1 ميحمصلا ىرت .انورسك

 اهرثنن : لوقي هنأك همف ىلا قوب لك يف اهعفر دقو هدب يف كلذ
 . هللا ريغ فاخن الو اهديرب نم ءاولاك

 شت فاكلا نواففلي ماشلاو قارعلا برع . ائيلع يذلاو انل يذلا يكن )١(

 0 يكحل - يس سل اموظفليف اهوففخم دوت برعرو

 تلم



 دوعس ل آ زيزعلا دبع

 زاححلاو قا رعلا نيب

 - ريفضلاو تارامعلا - قارعلاو دجن نيب تادهامملا  ةرمحملا رمتؤم
 تارامعلا  اثدادحا اباعر  اهريغ ثالث ججح هدلعو -- انمم ءاثبأ مه

 توعس عربأ لاذهحلا دهفو ثالعشلا يرون - ىزتع نم تاذخف هلورلاو

 كلملا نم باتك - ةلقلا ةديرج - هدالواو فيرشلا - زيلكتالاو
 2 يمجملا جيلخلا ف زياكتالا حلاصم لا لاسم يراح ل نإاسح

 دةغ ىف ءارمالا نودعاسي ال - ىماعلا ايناطيرب يماح دوعس نبا

 فاللا نرمسحي فيك -مهأثو ءارمالا نوكرتي الو ماع يبرع رقؤم
 0 نيص اختم نرما نيب

 ركذب اى« ل لاق دادغب ِق يماسلا بودنملا تلياق ةرم لوا

 دحن نيب ةدهاهملا عاربا وه دوعس نبال هترايز نم دصقلا نا ؛ ءىراقلا

 ناطلسلا اهعقوي مد ةرّمحملا رئؤم يف تدقع يتلا ةدهاعملا كلت « قارملاو

 تارامعلا « نيتليمقلا رما يف ىل_ةموب لهاست هيودنم كال زيزعلا دبع

 دقو . قا رعلا ةموكح كل دك امهمعادت و امهمع ادب ندللا < ريفضلاو

 نم ةنل نيعت نا وه ةيضقلا هذه لح ريخ نا ذكنآ لصيف كلملا يل لاق

 . ابيكم ناتم رككطا لبقت ناو « اهيف رظنلل دودحلاو رثاشعلاب ءاربخلا

 بوجو يف دوعس نبأ هقيدص عنقيل ريقعلا ىلا سك وك يسرب رسلا ءاجف

 . ريفضلاو تارامعلا ْق ءاربكلا مكح لريقو ةدهادعملا دقع

 هذه ريغ ريقعلا ىلا م اسما ىلا ءاد زيزعلا دمع ناطاسلا نكلو

 قارعلا ةهروكصحو يعاسلا بودتملا نا هلأب ف رطخ نك مو 2 ةياغلا

 مودقب مويلا كاذ حايص ىلع املف , ةرمحملا ةدهامم ىف رظنلا ديدحت ناسغرب
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 رعلا كولم

 3 يماسلا بودنملاب عاّيجالا بلط يذلا وه هلأ ىل هلاق امر , دوقتلا

 تارامعلا اما . ريقعلا ىلا هقالب كلذ لجأ نه ءاحو «اسحلا ىلا هاعدق

 ناكدقو .اهلحا نم ضانرلا نم جور هسفن فلكسل ناك ايف ريفضلاو

 : ه:ىالخ هلق امهنف هق وقح نع (عافد ةرمحلا روم ف هيودتل دعأ

 نب

 2" ع

 امهدحا ناك نيمسق ىلا تمسقنا « دوعس لآ ةلود تطقس امدنع :

 يزلا«يلاخلا ناطاسلا رهظ مث . ديس رلا نبا ديب رخآآلاو كرتلا ديب

 «دجن ىلع ىلوتساف . هدادجاو هئابآ كلم داعتساو ةلودلا كلت ايحا

 ءاسحالا نم مدرطو كرتلا مزهو «ديشرلانبا دي نم مصقلا دخاو

 هدادجا كالما ىقم أب بلاطي لازب ال وهو . فيطقلاو
 م

 . ًالامثو ًابونج « ًايرغو ًاقرش مهرئاشعو

 نم ناذخف امبف الورلاو تارامعلا اما .دوعس لآ اياعر نم يضاملا

 مهخياشمو « مصقلا اصوصخ ًادحن نونكسي اوثاكو « ىزنع ذاخفا
 . مهاياعر نمو دوعس لآ مع ءانمأ 9 نالعشلا وذبو لاذملا وشب

 ةقداسلا هد وىدوح هسيق اومرثحا قارعلا اولتدا امدئع زيلكتالا نا :

 ةموكتح نيب ةبقرشلا دودحلاك. ةيناؤعلا ةموكحلا اهمرت تناك يتلا

 دقو . تيوكلاو قارعلا نيب ةيدونجلاو « ًآالثم قارعلاو ناربا

 ميلبق كرتلا نيب ةيعرملا دعاوقلاو ةيراجلا لاوحالاب ”اضيا اوفرتعا
 .ديسرلا تيب ةراما مم دقم يفد 2م هل نئيرواحلا برعلا ماكحو

 يف لخداو ديشرلا ١! ةرامأ ىلع ىلوتسا يلاحلا دن ناطاس نا ابو
 ةيداب نم ةقرفتملا ةرامالا كلت ناك ام عسيمج هتزودو هكلم

 تارامعلا يأ < مولم برست وا درشلت نع قطا لف «2رضحو

 . قارعلا ىلا « ريفضلاو



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 مه لي « اندادجاو انئاَبآ اياعر مه : لوقي ناطلسلا تعمس ام ًاريثك

 همالك يف ةحح لك قست ًابلاغ تناك ةريخالا ةهاكلا هذهو . انمج ءانيا

 ًارارم ينتكحضا .انمع ءانبا مه - رئاشعلا ءارما نيبو هنيب فالخلا نع

 ايروسىلا هاوعد تلصو ول اوف تامخت دقف .يلاب تاغش لب « ةمكلا هذه هنم

 نباو لاذملا نبا نا هلوق نا الا ! ىرت ا ثدح ناك اذاف نييروسلاو

 ناتاهو . الورلاو تارامعلا يخسس امموك ىلع ينبه هرع ءانيا نم نالعشلا

 «باسنالابتك ىف نودم وه ا ىزنعو « ىزنع نم ناذخف ناتلسقلا

 لصتي زيزعلا درع .راطلسلا دوعس نبا بسنو < ةغيسر نم لثاو وخا

 اهيلع هلو هع ةئبا ءاعتج ابلك يه نذا ىزنع ةليبقف ٠ لثاو نبا ركب

 ال دبفو اهرئاشع ةمانس نيس ال ("'"يرون ناك اذاو . ةياعرلا ىح

 . بلطلا يلي دوعس نبأ كدي طحوشلاف « اهودب بدؤد نأ عيطتسي

 يمحبف لامشلا ىلا هب عراسي ال يراك اذا « ةيشخ الا طحوشلا امو

 « ماشلاو قارعلا يداوب يف ةيراضلا ةداسشملا ىزنع هم ةنبا رامذ

 كلاب نئمطيل « كولسلا نسح ابماعيو « ًايرغو قرش زينع ليح ىلامش

 ارتلكنا امكيشقيدص لاب نئمطءلو « يروث اي كلاب نئمطيلو « ديف
 نم نكلو . نآلا مكنع هلغشي ام دوعس نا طحوشل نا . اسنرفو

 ؟ ديالا ىلا تابادتنالاو تارهاشملا لفكد

 « هيلا سك وك يسرب رسلا اعد يذلا وه زيزعلا دبع ناطلسلا ناك

 ينثدح . جودزمف ةرعدلا هده نه دصقلا اما . ريقءلا يف هيقالي ءاجو

 .لاملانم ةريبك غلابم زيلكتالا نم ضيقت اننا سانلا نظي » : لاق هوعم
 اهب انمق يتلا لامعالا هقحتست امم ريسيلا الا انل اوعفدي مل مهنا ةقيقملاو
 اننيب . انعم اوفلخت نا لبق مهعم فلتخت ال نحنو . اهدعبو برحلا ءانثا
 ك0 ا ا ااا ا اا ااا 0012

 .ء الورلا معز نالمثلا يرون )١(



 برعلا كوام

 زياكت الا .... انْطاصمو انسفنا يف اندررمفت ولو هيلع ظفاحت دبع مهنيبو

 نا راعلا نم « مهبل اطن النو « ذاتسا اب حسيحصلا ىرت « انل نونويده

 . نولزغيو نولزغي مهارن « نآلا مهتسايس يهام نكلو . مهيلاطت

 ينوطاحا  هدوعس نا موقيدص انا يلع - يلع ساسدلا نوسدد مهارت

 مهو ًاكولم يئادعا نم اويصنو « يلوح تاليود اوماقا . ءادعالاب

 هنباو «زاجحلا يف فيرشلا . ةيسايسلاو ةيلاملا تادعاسملاب ًائاد مهنودع
 هذه نم دصقلا ام. ..قارعلا ف لصيف هئياو « ندرالا قرش 2 هللا دمع

 يف مهو زيلكتالا قيدص دوعس نبا انا ؟ ابهيلا يعادلا امو ؟ لامعالا
 يف دوعس نبأ وه نهو .٠. وردعلا ةلماعم ينثولماعي ةمفي رسثلا مهكسايس

 حيحصلا ىرت . يجراخلا رفاكلا فلجلا وه ؟ هدالواو فيرشلا رظن

 عم مهو . كلذ نم رثكا اولاق لب . كلذ اولاق دق . ذاتسالا ةرضح ا
 . اهنم موج رخال انروس يف نييوسن رفلاىلع لمحا نأ ينم نوبلطي كلد

 . « حسحصلا ىرت

 دادعا ضعب رض نا هرمأف « هناويد باتك دحا كاذ ذا ىدانو
 ةديصق ريخالا همالك تيت ةدصق ىلع اهيف ينعلطاف )ع ةليقلا هدب رج نم

 ىفو .ايروس ىف سيسنرفلا ىلع د ناطلس دحنتس يزاحح رعاشل

 ١ تلقف . ىح راخلا فاطا دوعس نا ف نعاطم ابلك تالاقم رخآ هدع

 جرب لظ يف وا نيمرملا لظ يف تناك نا « ةدحاو يالوم اي ةفاحصلا
 دق ناكو ناطاسلا لاقف . اهلاوقال ثرتكي ال رييكلا لجرلاو . لفيا

 : هيرظان نم فطعلا روذو « هيشفس نم زمرقلا بهذ )» [ظغ مدخحا

 يباتكلا دحا لوق ال فيرشلا لوق اذه . 230 كّّملعُأ انا . عمسا

 دحأ نمو ودبلا نم اهتمس ىتح « كملعا انا » ةفكلا هذه ينظيفت تناك )١(
 ودنلا و مدخلا ىتح ينماعيأ 0 ليكلا حفط دقو مشاه ديسلا يقي دصأ تاقف امءادخ
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 انءاح باتك رخآ تاه ... هدب طخم «؛هدض ىلع كعلطأسو «نيقزرتسملا

 . ةكم نم

 . بتاكلا جرخ

 1 هدول تاه

 يداسنف . ةوبقلا بلطي أظيغ مدتحي نيح هنا ناطاسلا تاداع نم

 . راثلا دنع اجرا ىدصلا ررثك و . هوّيقا . بابلا يف ديعلا

 ام انئادعا يف لوقن ال اننكلو « انقوقح نم ةرذي مسن الا

 كلذ ملعيل . انلبق اندادجاو انئابثل ناك ام ريغ بلطن الو « انيف نولوقي

 . هيمدق دنع ةداحسلا طحوشلاب برغو . زيلكنالا انياحصا

 رظتنا مث ملسو يلاملا يدنج ةفقو هماما فقوف ةوبقلاب مداخلا ءاج

 . همالك نم ىبتني نا ىلا

 ىلوالا نم دا ةحبلب اههلاق . هدالواو فيرشلا كلذ ملعيلو -
 يل بص مث « ةويقلا مداخخلا بصق « هذي دم 3 ٠ ىرخا ةيرضب اهنكمو

 ها ءرا دعبو « ناطلسلا هلوانت انامك لمي بتئاكللا لخد . روضحلال :

 هلا. 21ه تأ َش نا كعل 3 شوهدم انا و هَتأرَق . يلا هود ًاثالك برس

 بولس | . ليحتتلاو مأ رك الاو ددوتلا تايلك ند همق ءاح ام مييستم ةليقلا

 باتكلا طخ ريغ هطخ اقدام “يلا عقد مم ريغتي الا ىعاملا ناو ؛دلا

 ناطاس اا وعدن” امسح كاملا نأ : هأوحف «ريخ يراح « نيقملا ريا "3 فو

 كنا اهتم طورشب اديقم كلذ هيلع ضرعيو « قافتالا ىلاو حلصلا ىلا

 5 م ةحفص حرش سبات ش

 ةانتدافاب فطنتي رأ انرب# نا لزانتي دحأ الو « انه كش نوماعتي ال مهو مكدالب 5

 وه كيملعا ,رخلا ريغ كاذب ددرب اي وهو كملعي دج ناف,كلذ كيلا : ديلا ىنباحاف

 الف ؟ كرات يأ كيمرلع تاه : : تولرقي مودع ام رأ ٠ كربشا ف موهح الطصأ

 . ذاتسا اي كعبط ىلع ملعنلا لقثي



 برعلا كولم

رمش لمح ف هتدامسو لئاح
 .٠ 

 « ةسامسلاب كلا لخد ال نا ىللقت ال 9 ذاتسالا ةرضح اي كيأر ام -

 هدد مو ٠ موف 4 ازد 2 ٠ طقف ةمماع ةحامس اندالب 2 كساس ناو

 لزغت ال . ذاتسا ا ا_[:ءدت ال ةيالخلا هّييمسل مسبي وهو هجر ىلع

 هنن دحو فري رشلا تاياق دقؤ ريشا انفقدصا .مالكلاو دصاقملا ف اثدنع

 ينطعاف .ميلك مهتثدحو لصيف كالملاو يسيردالاو ىحن ما مم امالا تلياقو

 أدست يبأر لوقت فك”يا يفكتو كت ٠ كتحصن يغبا 1 كيأر نآلا

 كنه يغباو ةيرحلاب كتلك ينكلو . كنم هلبقنف مزج الو ( اذك )

 اذه ف رظنلل هانوعد « انح و . ًادغ لصي ي ماسلا تيدا ,اهبلثم

 اذامو 9 ةاتسالا يقب دص ا كنيأر امقف . هدالواو فيرشلار رهالا

 . امك اس را اد ذيك لوقا نأ يبت

 ق هعورفو عوضوم لاب صتنخ ايف يبأر نع تحصفأ لق تنك

 2 ناكم لك يف زياكتالا نم وأ زياكتالل * يدب رثعت نأ تودي ةددأو

 , جيلخلا ىلع ةمب رعلا دالبلا لخا وس يفد يمجعل | جيلخلا ي : ةاصوصخ

 مم دايس رم سس راكيتحالا اذه نوززعل مهو جسيلخلا نو ركت# 4 زيلكالاق

 نم ندع يف 5 مه ام كس الو انهاه مه نأ , ةمدرغلاو ةفرمشلا هضفض ىلع

 كوكي نا نويأب مهو 5 اهنع نولزا هل هل ةعدق تازامتماو حااصم

 كلت يف عارش وأ 03 وأ دن نييكر يمالا وأ نيسوروالا ند مهأو سس
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 دوعس لآ زيزعلا دنع

 . نونمآ مهف هنم ةيمحعلا ةبجلا يفو جيلخلا يف اما . ضرالا نم ةعقرلا
 هودقع ام مغر نانئمطالا لك نونئمطي ال ةيبرعلا لحا وسلا يف مهنا ىلع
 نيدهاعَتأا لوا وهو دوعس نا الولو برعلا ءارما عم تادهاعملا نم

 دق تلق اذا ًاغلابم تسل . ةيرحبلاو ةيربلا تايدعتلا اونمأ امل هربكاو

 نا ءاش اذا عيطتسإ هنال <« جيلخلا يف ايناطيرب يماح دوعس نبا نوكي

 ةيبرعلا لحاوسلا يف اهتسايس ىلع يذقيو لكاسالا نم اهءالك و جرم

 هتحاصم ليدس يف ارثلكتال لاق ول نذا هرض ام . اهيلع ىلوتسيف ةدقرشلا

 9 ةحن رص قح ةماك ًاموع برعلا ةحاصمو ًاصوصخ

 تقولا ناح دق نا يالوم اي زيلكتالل لق : هلاؤس ىلع ًايمجم تلق

 ةيقيقح ةدعاسم برعلا ءارما اودعاس نا اما . نيرما نم دحاول

 ف وأ ةسب رعلا ةدحرلا ف رظنلل ماع يب رع عامجا دقع ىلع موامح.ف

 ضنيف املك تالخدتلا نم مهدي اوعفري نا اماو « برع فلح سيسأت

 . ةيبنجا ةطاسو نود نوعمتميو رمالا اذه مهسفنا برعلا ءارما

 ولو . كاذ الو اذه ال نولمعي ال زيإكتالا نا ناطلسلا ىل دكأف

 ال مبنم نيداعتملا نيب اوقفويو برعلا ءارما اوعيجل ًاديكا انعس اوعس

 ينءلطأف كلذ ىلع اثم برض مث . ”اعاستا قرخلا نوديزي لب < نوحلفي

 دودملا ىلع نافلتع برعلا ميياشم نم نيخيش نا ضرفنل : مهتقي رط ىلع

 . دالبلا نم ثلاث صخش ةطاسوب همسح نكي طيسب فالكاو . امهنيب

 يمايسلا مهليكو وا مهرومأم هدقعيف رمالا يف نولخستي زيلكتالا ناف

 رومأملا لع سلف كلاذ يف قا اما . اليحتسم نيصاختملا نيب سلا حييصيق

 لك . بنذلا يف نوكداشي مهسفنا برعلا « الك . هدحو يزيلكتالا

 رومأمللا بزحتل فكرا دب ال : هسفن يف لوقي نيصاختملا نيخيشلا نم

 يف زيلكتالا ةداع يه . ديكأ اذهو . "يلع اماو يل اما يزيلكتالا
2 

 ه؛



 برعلا كولم

 هلاح ناسلو 2« فاعضا ةرسشع هبلاطم يبرعلا فءاضيف . اهلك مهتالخدت

 "يلع اوناك اذاو « ةدايزو يقح ٍينوطعمف يعم زيلكنالا ناك اذا : لوقي

 ءىث هيف نوكي نا دب الو « هيلطا ام ضعب لقالا يف ينوطعيف

 , يقح نم

 هذهو « ذاتسالا ةريضح اي برملا ةقيرط هذه : ناطلساا لاق مث
 ... اولدعيف مهدؤيو لقعتف انمامي للا نا ىسع . « زيالكنالا » ةقيرط

 نم # ©

 .-86 وليش تاه



 دووهس لآ زيرعلا كدنع

 ريقعلا رَعؤم

 تنيزملا ذاتسالا - نيزهلا قيفرلا - مغلاو ةباكلا ءابخ - ةيرغلا دالب

 -رمسلا-براضملا يف نيئلاو قوشلا - طاطسفلا يف نينحلاو قوشلا

 - يماسلا بودنملا لوصو - « زيلكتالا ليرغي هللا » - ةيطبن راعشا

 - تكنو ناطلسلا ةلبنق - ريقعلا رقؤم تاسلج نم ةسلج لوا
 ةيوقلا ةموكهلاو مهيضرتست ةفيعضلا ةموكحلا - رئاشعلاو ةموكحلا

 لاجر-نوءدت ريف فيسلا اوربشا ؛نوفطيق فيسلا اودمخا- مهءرضت

 - ثادايع ةكرش - ةيقرشلا ةيمومعلا ةياقثلا - رموملا يف داصتتالا

 ةموكح بودنم -لاذهلا دبف - سموه كذرف رجمملا  اسحلا زايتما
 . ناطلسلا يف لكوي سكوك يسرب رسلا - قارعلا

 ريقعلا امو . ىهاسلا بودنملا رظتنن نحن و ريقعلا يف ةماقالا انللم

 ةبوطرو «ةقرع نوناك رهس ْق اهسعش « دوفتلاو جيلخلا نم شوح ريغ

 « تافآلا نم برعلا اهدعي ىرخا ةيزم او . لبالا ىتح كبنت ائاوه

 . رافسالاب ًاريثك نوسنأتسي مهو ناكم يف انمذ نوميقي ال نيذلا برعلا

 لهالا نع؛ناطوالا نع مهدعبت « اهننعب ةبرغلا يه ريقعلا نا اولاق دقف

 نم ةأطو دْسا ناكف ةبآكلاو ةمآسلا مور براضملا يف داس « لايعلاو

 . ءاوهلا يف ةبوطرلا

 نيب دحولا انأو « ىتممح تناكو . نوككشي دسعلا ىتح تعمم

 قحاونالخلاو لهالا نع ديعبلا «ناطوالا نع اةقح ديعملا سائلا ءالؤه

 تلأسف . مغلاو ةباكلا ءابخ يتميخ تناك  ىوكتشلاب كلذل مهنم

 : هلاح سؤ 54 بيسلا نع مشاه دسلا بذالا يقيفر

 0 زيلكتالاو ةشحولاو ءاوهلا ريغ كانه له
 . ذاتسا اي كلذ نم ءيش ال

 هأا/



 برعلا كولم

 فن ءيش موقا نا يننكم له 9 هتمواقم عاطتسي امم وه لهو

 9 كيلع هتأطو

 بعرت تنكو صقم كدنع ناكوءانيزم ذاتسالا ي زي زعاي تفك ول -

 ١ . تلعفا ىمدخ يف

 صقا فا يغبتا . اذ انا اهو صقم ا اه : تلقو بيقح تحتفف
 ْ ؟ كرعش

 « يشيع تدسفأ «"يلع تلواطت يتلا ةمحللا هذه لب . ذاتسا اي ال

 . . يمايأ تدوس

 تيذش نا دعبف . همايا نم يأ « اهبنم ءيش ضييبتي زفن مل اننكلو

 هللا : نيزحلا ديسلا لاق « ةرب دسم ةرهصق ةيد ةلخ اهتاعحو هدم

 فترزالا يىلوتسي ةعاس هءارآ فخسا امو ناسنالا فعضا ام ذاتسا اي

 نب زماد يتكحيضا , تححن امف يدل ْف يلزح يفخا نا تاراح هيلع

 فقال لاو نم رد ل . يمغ جرفت مل كنكلو  كلاح هللا ناس

 نينألا دح ىلا هتدس « "يف ًارثو سمل هنأكو . قاوالا كب تلعف ام

 .قاشع اناكف كاوه حرشاو :لوقي يلاح ناسلو "نأف«ىوتلاو رحملا دي

 « قلخلا ةنسح « ةلسج ةعراب ذاتسالا ةرضح اي ةأرما يل ناك
 ينعتم . يتلو يلق ةهيحو تناكو ؛ مايهلا ةديدش « قرذلا ةفيطل

 ترحبف . يدب نيب نم اهفطتخا توملا داوقلا ءاج مث نيتنس اهب نامزلا
 ريقعلا نكل و ٠ نايسنلا و دعبلا يف "اجالع يغبأ دحن تحلو تد وكلا

 . . . نازحالاو تيوكلا نم ريقعلا ينتندا . ىركذلا ملأ "يلا ديعت

 . ىداحا دع ريغصت يديره 1

 يرخ لاب وأ 0 ةئكاس تناك اذا نيعلا نوكرخحو مسالا ءأذؤ نونكسي لحد ْي (؟
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 دوعس لا زيزعلا ددع

 هيفوف ديربلاب باجنلا ءاج ناطلسلا سلجم يف ةليا تاذ انك املو

 هتك أ رقي هتمظع عرش مث . مببلع تعزوف هثيعم يف لاجرل بتك

 باتك ىلا لدو ىت>« امّدس هيلا اهحرطيق هيمدق دنع سلاج بتاكلاو
 يلا هبحو لام مث , هعلاطي وهو هتلمج ”ديراف « هضفن نأ لبق هفرع

 رهشا ةعبرا ذنم . رجحلاو دعبلا نوكشد مو « لهالا نم وه .لاقو

 انك ام ... نيئحلاو قوشلا نم مهيف املثم انفو « اسحلا يف «اّشح و

 رسلا بحا انا . انقيدص وهو يماسلا بودنملا الول عوجرلاب ءىطبن
 ءاوبلا اذهو .٠ ًادج أطيا « أطيا هنكلو « همرتحاو سكوك يسرب
 تناك امل ذاتسا اي كسنا الول ىتلا ةشحولا هذهو « ريقعلا ءاوه « يدرلا

 ةماقالا انمّكس « لحاسلا ءاوه لمحتت ال ضراعلا لها « اح م . قاطت

 « ًادغ سك وك يسرب رسلا لصي ال ناك اذا عجرتسو . انغرم « انه
 : بجاحلا ددرف. هوبقا تاه : بابلا يف بجاحلا ملك مث عجرن هللاب يا

 . هوبقا هللاو يا : راثلا دنع ليماعملا يعار باجحاو . هاوبقا

 عبرلا تاقلح نم ةقلحي انررم ءابخلا ىلا ةليللا كلت نيدئاع انك انيب
 تناكف .ةداسلاو مدا نم ةوهقلا يغبي نم لك اهمؤي ةيوبشم ران لوح

 مهو اناكم انل اوحسفاف« انينح بيبللاو [ججأت راثلا يرابت ةرماع ةلفاح
 نم مسيف امج حصفي ام راعُسالا نم نووريو صصقلا صف نولصاوي

 برط مهيفو تبب لك نم ةملك رخا سواملا ددريف « نينحلاو قوشلا

 : مغلا هحءزامع

 هاوابقأ لب ءانهدلا وأ ةرحش وا ةورق نولوقي الف « نيعلا ىلإ ءافلا ةكرح تواقني

 , انه دلاو هترجشاو
 )0( 5 برعلا كولم
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 برعلا كولم

 هامو : سولجلا .هامو هباهذ لمحأ 2 "هترح ينتيل ا

 هأدع : 6 . هأدع نعا') هئيثزو هترهم ىنتمل اب

 ءاثع: © 0 .هاشعنمهمملكاو تبع يتلا
 ةهاطو : 0 .هاطوام هعم اطاو هتلعن ىتتمل اب

 ! نيز للاب نيز

 اهبنكلو : اهيوار لاقف . ديّْسر نبا حده يف تليق تايبا اهنكلو

 . هحوفنملاب يل قيدص لاح ناسل
 ل نطفت : سولخلا. "9 يل نطفتو هدوملا ىلحت هالحت ام بحلا ىلاج اي

 يلحنتس وللا . يشلحنت هيوارع "ترجع © احلا يوط بحلايفاوط
 . نيز هللاب نيز -

 . محد أب بص

 ءافجلاو دعبلا ىلع ربصن البرعلا انح :ةوبقلا بصي وهو ميحد لاقف

 نع دعبلا ىلع ريصن ال اننا « محد لوقي : ًاحصفم [حراش رخا لاقف

 هللا . مويلا ًاقوش اندشا خويشلاو . ًائاد « ْ'دّيأ ءاسنلا يغبن . جيرحلا

 0 زيلكتالا ليرغي

 مويلايف مبنم اقيرف لبرغف يبارعالا ةبلط هناحبس هللا باجتسا دقو.

 . هامج وا هدعبأ مرحالطصا يف هنيز (؟)

 ٠ امهنم ينيندت يأ يندعتتو يل نطفت الا ةدوملاو بحلا دعيم اي («)

 احالاظفلتنا بت ةيفاقلاو نزولا ميقتسي يكلو . حلطلا ةرجش رشق احلا ( : /

 يطبنلا رعشلا نم تايبالا هذهو . احئاذلا يا نيماللا نيكستب ةيدجنلا ةدعاقلا ىلع

 . دجن لها هب ىنغتي يذلا
 يا«هلب رغب هللا : نولوقي «دحأ نم اوظاتغا اذا نكلو دحت يف ثوبسي اماق ( 0)

 ؛ هيلع هللا طاس : تولرقي مبطخسو مهظيغ دتشا اذاو « هنم رثلا ليرغي

 همهم



 هوعس لآ ريزعلا دبع

 .بودنملا لصو لجا . ريقعلا ءىطاش ىلا لاي رغلا ف ام فدقو يلاتلا

 لابقتسالا طاطسف دنع اواجرتف « نييكار مهلك اوداع مث . رصقلا دنع

 . ءابربكلاب كانه ىعديو « سك والا » ليدنق روني رينا دق ناكو

 هرس ب تاك هيناج ىلاو 0 ناطاسلا لايش ىلا يماسلا بودنملا ساح

 يف ظايترالا رومأم نوسكد رجيملاو تيوكلا يف يسايسلا ليك و لاو

 . نيميلا ىلا هتءظع نيبو ينيب لاذحلا دهف خيمشلا سلجو نيرحبلا
 عرشسو « رذعلا ناطاسلا لبقف « أطبا هنال ىماسلا بودنملا رذتعا

 . هاوسب ثرتكم ريغ هيلا رظني وهو هردص ف دقسي .:راك امع حصفي

 لجرلا الا ىشخا ال انأ .  ناكملا تعزعز ةلبثق ىلوالا ةملكلا تءاحف

 .٠ ند الو هل فرش ال يذلا

 رئاشع اصوصخ « رئاشعلا نا نيقبلا ملع هملعت اممو ريخلا اهنم وجرت

 نال. اهيغبت ال لب « دعاسلا ةديدُس ةيوق ةموكح ىلا حاترت ال « قارعلا

 تناك اذا اما . نوددأتيف « م.دؤت' مرفت ةيوق تناك اذا ةموكحلا

 بودنملا ةرضح اي رئاشعلا ... مويلا لاخلا يه امك مهيضرتستف ةفيعض

 ةئ.هركشملا رعبظ ىلع نوبك رب مهف الاو .٠ فيسلاب الا نومبفي ال

 ف اوعدترب فيسلا ادربشا ا بارخلا ي واهم ىلا داليلاو اهنوفوسدو

 .ةوخلا كلذ عم كوضاقتيو . اويبنيو اولئتقي فسلا اودمغا . اويدأتي

 دهق ربظو يماسلا بودنملا هبدحو ًايلوم تايلكلا هله هتيظع هاق

 2 نيكمتلاو حاصفالاب دعاس هدب ليوطلا طحوشلا ناكو ٠ لاذبلا

 اما * ًابدأت تاكملا راتخا هنظاو طاطسفلا ىلا لخد نم لوا بردنلا ناك(١)

 ٠ نيميلا ىلا هساحا ناطلسلا ةمظع نأ نظا الف دبف خيشلا



 برعلا كولم

 هللا حماس : يسفن يف تلقف « حيرمصتلا اذه هنم ينعار لب يئنبارف

 يسايسلا وهو هنككلو . هيضغ ىلا هلاسرتسسا ف أطشا دق . زيزعلا دبع

 حيرص وه م زيلكتالا عم ع حرم هناب لاذبلا نبا مهفي نا دارا كحل

 ةبينه ”مبلدا سلجملا نا ىلع . ًارشثي باهي ال قملا يف هناو « برعلا عم

 ةفيطا ةملكب هواي « ًاقياس تلق اي « هتداع ىلع وه ءاحف همالك نم

 لاذبلا ةانق ةزمغ يف هنال . سوفنلا ىلع ىلوتسا يذلا ضايقنالا لازأف

 ةيدابلا يف نمالا ظفحيل ةرهاشم هل مفدت يتلا بادتنالا ةموكح ةناها
 . ماشلاو قىارعلا نيب

 .اويبهنيو ولتتقي فيسلا اودمغأ

 ٠ديفاب كلاذك سبلا ؛ امسيم لاقو دهف خيشلا ىلا هبحوب لام مث

 خيش ىوس ساجملا يف نراك نم لك كحضف . انضعب فرعن « اًنحو

 ىلا ةسلخ هعفرب مث « ةداجسلا يف هرظن قدحي فاك يذلا تارامعلا
 . كعم اهبف تحج ةعاسب هللا كراب ال : لوقي هنأك يماسلا بودنملا

 اببتعبت « ريقعلا رّتؤم يف ةصعر ريغ تناك ناو ةسلج لوا هذه

 سيئر اهرضح ةيمومم تاسلجو «بودنملاو ناطلسلانيب ةيرس تاسلج

 .لاذهلادبف خيشلاو تيوكلا يفيسايسلا ايناطيرب ليك وو قارعلا دفو
 ةيزيلكن الا ةبجلا نم تروسك د رجنملا - نومحرتملاو باّشكلا ناكو

 ودلا نم ًاضيا نويئاصخالاو . ةيبرعلا ةبجلا نم هللادبع روتك دلاو
 نيح نم ترومؤد « ابيف ءاملا نك اماو اهدودحو لامشلا ضراب ءاربخا

 ( ةهقيقح ةمغر ملا نيقيرفلا ةمغر نا تيأرف . ةريغصلا قميخ نيح ىلا

 « ةيابنلا ىتح الصاوتم لظ ديدبتو دبعو نم هللخت ام عم يعسلا ناو

 ٠١ مساحينلاب رمت ملا لامعا سماخلا مويلا يف تالكف

 ٠ )١( تيدا دجن خيرأت يف ريقعلا وفؤم ليصافت عجار .

 هم



 دوعس لا زيرعلا دبع

 داصتقالا لاحر اما . ةفاحصلا يلثمم ريغ ريقعلا ردؤم مرحب ملو

 يف ابودوا يف دقعي رّتؤم لك ىلع نوموحب نيذلا « تازايتمالا اوبلاط و
 ءىطاشلا ىلع مهد « ضعملا ناكو ريقعلا مهضعب فرش دقف ؛« مايالا هذه

 برعلل ةقادصلا مساب هيف رمالا يوذ نم نوبرقتي « جيلا نم يمجعلا

 تيزلا ةكرش سيئر نولو دلنرآ ريسلا نا تملع دقف . لورتيلاو

 هلأسي رقؤملا يف هل قيدص ىلا بتك تاداٌجبع يف ةيسرافلا ةيزيلكنالا
 . اسما يف زايتما صوصخب زيزعلا ديع ناطلسلا ةضواقم

 هتمسخ بصنو هسفنب ءاحف ةضوافملا رشاب دق ناك يذلا نكلو

 ةباقنثلا ليكو سموه كنارف رحسمملا وه ناطلسلا طاطسف نم برقل اي

 اف « ريسعو ندع يف رجسملاب تعمس دق تنك . ندناب ةيقرشلا ةيمومعلا

 سماخلا دقعلا يف وه. ريقعلا لمر ىلع هب تعمتجا امدنع هرهأ تب رفغتسا

 يفو ةماهت يف حاس دقف . اطاشنو ةمه بابشلا روط يفو « رمعلا نم

 ثحببي وهو « ةيبرعلا ةغللا نم ةلك فرعي ال هنا نع مغرلاب ءاسحالا

 . تازايتمالا نادامع ةكرش لثم دشنيو تيزلا نح

 اناطيرب ةموككح نا وه ةكرشلا كلت نيبو هنيب قرفلا نا ىلع

 اهاوس ةك رش لك مواقتو © اهمهسا نم ةئملاب نيعبس كلمت امنال اهدضعت

 سموه رحبملا يل لاق . ةيبرعلا دالبلا نم قرشلا رطشلا يف ًازابتما يغبق

 يف انل لخد ال نككلو .انتموكح ريغ انل مصخ ال : ريقعلا يف موي تاذ
 . عفتننو عفنن راجت نحن « ةسايسلا

 ةمواقم نع مغرلاب « اسملا زايتما زيزعلا دبع ناطلسلا هحنم كلذل

 مث . نادابع ةكرشل هحنق نا لضفت تناك يتلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 اذاف « قارملا يفو ىتح نيرحبلا يف و تب وكلا يف هبانطا رجيملا دش

 نع اًماد ةديعب هتكرش تناكو « هيعس نم ءزجل الباقم هزوف ءاج

 هم+ع



 برعلا كولم

 موبحاو ةيبرعلا دالبلا يف تازاشما اولان نم رهسأ حيصب دق ؛« ةسامسلا

 . برعلا ىلا

 ةفقر انيف نيروصمأل رمثؤملا ود ودنم سداسلا مولا محامص ىف فقو

 اوروصت نم « نقي رفلا عم سموه رجبملا ناكو . نائتمالاو ىضرلا

 ف لك داعف .٠ عادولا تاماك تددرو دقعلا رثتنا مَ 1 ادروص نمهو

 .زيزعلا دبع ناطلسلا ريبكلا دن لحر لب « رّمؤملا لجر ىلع ىنثي هلمسس

 « نيرورسملا « نيحارلا نم مودلا كاذ حابص ناك ًادبف خمشلا نأ ىتح

 :باجاف« كل اهمضقن ةحاح نم له :عادولا دنع ناطلسلا هلأس , نيحداملا

 انعم كلاحر دحنأ لسرأ 4 هتمطظع لاقف ٠ )0( تاينامعلا ضع انمزلب معل

 فطعلا وبا ىضرلاو « رذتعي يفءاح مث . لعفف . اسملا نم كيلا اهلسرن

 نرود تلاح رئؤألا لاغشا نا : لاقف يترايز درب مل هنال « عاضتالاو

 نيبرقملا رتفد « هرتفد يف يمسا نودي نا هرس بتاك رماو « كلذ
 كانهم وقنس : الئاق لامشلا يف هتريد ىلا هيف كروب يناعد مث .نيطوبغملا
 . هللا ءاش نا حاوي

 ْق صض رم لق ناك . نرحب هرمأاف قا رعلا ةموكلح بودتم اما

 وكتشي رمؤملا ءانثا ناكو ٠ ىلا هتفيدرو أئيلا لصوف ريقعلا ىلا قيرطلا

 ظو )م ءادسلا ةشحاوو ل ءاملا ةحولمو 6 ءاوهلا لقت س عيش لك

 نا لهي ناك هنظا ٠ زيزعلا دبع ناطلسلا دب كلذ عم لئقيد“ ءاهسلا

 ركنتسم وه يديالا لبقت ناو 2« ناطلسلا دي نولبقي ال دحن لها

 ىلا ناطمللا عمم رفاسم كنا حيحصأ : الئاق عادولا دمع ينل أس . مه دنع

 لاهر لقت يتيطعا ناو : لاقف ٠ انعم لاعت )م معن : تلقف 9 دحت

 .٠ اهزعاو لبالا بحت يهر نامع» نم تاينايعلا قونلا 1(

 همك



 دوعس لا زيزعلا دبع

 قشاعلا لثم هتادبنت يفو هتاماك يف ناكو . دادغب ىلا يئاصوي رحبلا

 . ادحاو موي ولو ةيندملا نع ينغتسي نا عسطتس

 لك يف مهأث 2 نوكشي ةرم مهتعمس امف رمؤملا يف زيلكنالا اما

 « نيداح مولمج نيلماع « تءاس وأ تنسح لاح لك نوايتقي مهف .ناكم

 لك لاح ناسلو يفوعّدو . نيرباص نيتك اس ةيتقولا مهتمسقب نيضار

 ِ كعم رفاسم ينتيل اي ؛ كل ًائينه : لوقي مهنم

 : عادولا ةعاس ىل لاق سك وك يسرب رسلا يماسلا بودنملا نكلو

 :٠ ياله يغبت كنأك :اكحاض تاقف . ىلاخلا عيرلا ىلا ترفاس الهو

 امض تحنم اهيف نال ىلوالا ينتسنا ةملكب ناطلسلا عدوي وهو هاف مث

 :يلا ًاريشمو ناطلسلا ًامطاخم ةيبرعلا ةغالاب لاق . ةيزيلكنالا ةياجلا تح

 هدو لاق . لمجاو اهنم فطلأ ةءلكب ناطلسلا باجاف . كتمذب وه

 . انم وه « نآلا يدحن ذاتسالا : يفتك ىلع



 برعلا كولم

 ةيدابلا برع -يباهولا بهذملا يف طسملا عرشلا  دوعس نبا لدع

 نم - دحن ق نمالا - « هتيدال هللاو خودشلا الول 7-0 باطخلا 3

 لأسي ال تاحرسلا يداو ىلا رساودلا يداو نمو اببا ىلا فيطقلا

 «ةولا»  كارتالا دبع يف اسحلا قيرط -9 نيا ىلاو نبا نم رفاسملا
 بدوي ءاسحالا رمت - يولح نب كلاديع لايما ةسقن لك

 صوصل - « انربغ يف لدعن فيكف انسفناب أدين ال انك اذا » - هنبا

 تدحت يف نيخدتلا -_فوفحلا ةحاس يف عيطقت سرؤر ةيناث - ةرم ينب

 .٠ دحسلا 5 ثولصي الل نهمهر نوذخدد نمم ثوطسي نه - ةالصلا

 نأك امه هئمو ©« بحعد ناكام لدعلا نمو“ كلملا ساسا لدعلا

 يف هدهاسا ملام دحت دالب يف هي ريظم نم تدهاش دقو . فيخنو بعري

 هذه اهبف لثمتت ًادالب دجن جراخ تدجو ام لب . اهلك ةيبرعلا دالبلا
 كاذ ©« لماشلا حيدصلا لثمتلا كاذ « كلملا ساسا لدعلا » ةمكحلا

 رحبلا يف اهعمست ةماك ! دوعس نبا لدع . اعم فدخلا بحعملا لثمتلا

 اهددرب ةملك . اهملا لصت نا لبق دحن ىلا كقيرط ينو ربلا يفو
 « ةماجت ىلا ءاسحالا نم « دحن ناطلس همكحي ناكم لك يف نابكرلا
 . فوإلا ىلا يلاخلا عبرلا نمو

 هيلا فضا . يبنلا لدع ريغ عرشلا ريغ دوعس نبأ لدع امو

 نمف . يباهرلا بهذملا اهب رهتشا ةمعاّتجالا ماكحالا ضعب يف ةوسف

 ةفورعف عرشلا ماكحا اما . يلصي ال نم كلذكو ١١ طسبب آلثم نخدي
 تاسبل وأ تاعفارم الو « ةاباحم الو ددرت الب دحن يف ذفنت اهذا الا

 بيسع نم بطرلاب برضيو ضرالا ىلا لجرلا حرطي نا وه مهدنع طسبلا )١(
 : لخلا

- 
 3١ت



 ةوعس لآ زيزعلا ديع

 . ًاينغ وا ًاريبك لدعلا ليبس يف فرعيال دوعس نبا مح . تاليوط
 دكتع ءاوس سوئرلا لكو « ءاوس مالا دنع ةميثالا لامسالا لك

 ةقرسل تعطق ريبكلا ناطلسلا اذه دبع لوا يف نيمي نم مك و ٠ فايسلا

 كلذ ريغ يف هففخي بنذل ضرالا ىلا تحاط سوؤر نم 5و. ةريغص

 رطاوخ ريثبل لدعلا اذه لثم نا . ةمادنو رذع ناكملا كلذو لاحلا

 نم رلخت ال يتلا ةيندملا ماكحالا لظ يف اوشاع نم بضغبو نيندمتملا

 ٠ اهيف ماد لسي ال لدعلا ثاك ناو « نانحلاو ةفأرلا

 ديبعلاةطس , ةريغص ةاّتف هباصتغال ضايرلا يث لير طسي تدهاس

 نارخآلا نادبعلا طقسو هيلجرو هيدي مهنم ناديع كسماو هنطب ىلع

 وا نيسخلا اودع نا ىلا تابرضلا نودعي هرهظ ىلع رضخالا بيسعلاب
 . مايا كلذ دعب شيعلا تمئسو « يسفن دهشملا اذ نم ترفن . نيتسلا

 لثم بوجو ىري مهربذو مهنيب مقلو ةيدابلا برع فرعي نم نكلو
 . مثرومأ طيضو مهييدات يف ةوسقلا هذه

 انك ٠ هم ًاريغص الْثم كنلاف دوعس نا لدع يف ليما ربظملا اما
 هنم لامحاب ودبلا ءيجي كراكو * بطحلا نم ريثكلا ىلا جاتحن ريقعلا يف
 ناكملا كاذ يف بطحلا ةلقل ةيلاغ راعساب مدخلا ةاسؤر ىلا اهنوعيسي
 . هيلا زيلكتالا هفويضو خويشلا ةجاحي مهماعلو

 همواس . ةلمش لامج ةعيرا هعمو نيباطحلا ءالؤه دحا ًاموي فقو

 هرعسو 2« لمح لك نم نيئيبور لاملا بلطف « اهيلع ناطلسلا مق

 مقلا ضفر . فصنو ةيبور ىلا لاما لزن . ةبور فصن يدادتعالا

 لاقت . ىبأف ةيبور هل عفدو مقلا هادان . هلامج لاما قاس . اهءارش

 هللاو شويشلا الول , داوق يرد : هلامحا ىلو دق لاما ناكو 3

 . هةنند



 برعلا.كولم

 ىلا ةجاحم شجلا تراكو يبوروأ وأ يك رن ركسبعم ف انك ولو

 9 ةلماعملا هذه لثم باطحلا اذه نولماعي اوناك مهنا نظت لبف بطح لا

 خويشلا الول . هن ورخسي مث نوديري اب عسيبلا ىلع هوه ركب اوناك لب

 وديلا قس نكلو . تالعفلا هذه لثم نيباطحلا ودنلاب نومادخلا لعفل

 . نرعيطتسيو نوؤواشي امب نوكلمي ام اوعيبي نا مبقحو مهل يطعي

 فيس رمآلا ىضتفا نراو « لدعلاب مهنم ذخؤف دوعس نبأ قح اما

 . راكيلا لدعلا

 . لدعلا رهاظم نم ربظم لوا نمالاف كلملا ساسا لدعلا ناك اذا
 ال . ةئدمتم دالب يا يف وا اندالي يف هدحت الام نمالا نم مويلا دن يفو

 « يسفنب ادهشتسم لوقا ام ىلع تسلو . لوقا امب ًاغلابم ءىراقلا يننظب

 ءانهدلا اهئانثا يف تعطق « ربشا ةسمح ترمتسا ةيدجنلا يتلحر نأ عم

 يقي رط يف ًالامشو ©« ضايرلا ىلا سلا نم يقيرط يف ًاسيونج « نيترم
 لافقالا ةرسكتم يلام اهيفو يئاقح تناكو « تيوكلا ىلا مصقلا نم
 سانا يتمدخ يف ناكو « هلك راهنلا ينم ةديعب هلا عم يهو ةحوتفم

 نم ةقروالو يحئاوح نم ائيش كلذ عم دقفا ملف ء ودبلا نم

 يف نمالا نع لوقا اه تايثال ةحح يسفن مدقا ال ينا الا . قادوا

 رشع ةسخ ىلا ةرشعب ًابوحصم ةزاتم ةقيرطب رفاسأ تنك يلال دحن

 . ناطلسلا لاحر نم الحر

 هل نا . اتابثاو ًالاثم تلحر ىلا جاتحي ال دحن ين نمالا نكلو
 ىلا رطق نم نيرفاسملا « مهسفنا داليلا لها يف ةجح عطقاو ليلد ربكا
 فرطنم دوعس نا كلم يف ًاموي نيعبرا ريست يتلا لفاوقلا يفو « رطق
 ىلا رساودلا يداو نم وا ع اها ىلا الثم فيطقاا نم « فرط ىلا
 نود « رضا وا ودبلا نم دحا اه ضرعتي نا نود * ناحرسلا يداو

 تجرم



 دوعس لآ زيزعلا ديع

 . نبأ ىلاو نيا نم لأست نا
 دجن يف نمالاىلع ًاريغص ًالثم كاهو . لدعلا ىلع ًاريغص الثم تمدق

 ةوقب الا لريمت ال كارتالا كهع ْق ءاسحالا ف قرظلا تناك . مويلا

 « اسحلاو ريقعلا نيب قيرطلا تناكو . « ةوخلا » عفدي وأ« ةيركسع

 ناكف . ًاراطخا اهدُساو اهرثك١ا « لفسالا دجن ىلا ةراجتلا قيرط يهو
 نيعبرا ةفاسم  فوفملا ىلا لوصولا موري يذلا ملسملا يبرعلا رجاتلا

 نملايما ةرشع وا ةسمحخ زاتحا امك « ةوخلا » مفدي نأ رطضي الم

 نم نامجعلا اه ءاج . لاومالاو راحتلا قيرط « ةفيحلا قيرطلا هذه

 «اهنودامو رطق نم ريصانملاو 2 ىلاخلا عبرلا نم ةكرم ونبو « بونحلا

 نم ءاجو <« تيوكلاو فيطقلا يحاوت نم لامشلا نم رجاه ونبو

 ميلك اوماحف ؛« سواّسالا رساودلا « ءانهدلا ءارو نم « دالبلا لخاد

 . اهلفاوق لاوما اومماقتو « اهوعطقو « اهوطبرو قيرطلا هذه ىلع

 ريقعلا هلجرب أطي نا لبق عفديف الثم نيرحبلا نم رجاتلا ءيجي ناك
 ًالاير نوسمخو لامما ةسمخ لخنلا ىلا ريقعلا نمو . نامجعلل « ةوخود

 نوسمخو لامما ةسمخ رذلا ما ىلا لخنلا نمو . ريصانمل «ةوخو

 « ةوخ رالاير نوسمخ ةالعلا ىلا رذلا ما نمو ةرم ينبل « ةوخ »د الاير

 هتاسحب نيكسملا رحاتلا زاف اذاو خلا ... ىلا ةالعلا نمو ٠ رجاه يبل

 . اسحلا ىلا اهلك لصت ال هلامحا نا دك وملا نمف « هسيك يف ءيش يقبو

 مهدراطي رئاشعلا ءالؤه نم دحا بيدأتل كرتلا ركسع جرخ اذا ناكو

 ةافحاسحلا ىلا موعجربو« مهايثو مهليخ نوذخأيو « مهنويلغيف ودبلا

 هرطيبمل يك رثلا يدنطا ناصح كار مهلم يودبلا ء يحي مث ٠ ةارع

 . ةيندملا ةطلسلا نم ىأرم ىلع
 أما . دوعس نيا دب ف تطقس نا لبق ءاسحالا لاح يه هله
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 برعلا كولم

 تلأسف . هلمح تحت حزار ©« كراب لمح دوفنلا يف انررم دقف - مويلا

 دلبلا ىلا لضي نا دعب عجريسو هقيرط يف راس هنا يل ليقف هيحاص نع
 ةءراقىلعهلمح ىقبيو حزارلا لما تومي ذقو .ةعاضبلا لمحي رخا لمجب

 اك ؛ ةيرش دي هتسم امو ©« هدحبف هيحاص دوعيف مايا ةرسشع قيرطلا

 نمالا اذه لثم ةماقا نم دوعس نبا نكت فيك . هناكم يف هكرت
 ماكحا ذيفنت امهمناثو عرسشلا امهوا : نئرمأب ؟ هدالب ف هديطوتو

 . ةفأرلا الو « زيسمتلا الو ددرتلا فرعي ال ًاذيفنت عرشلا

 مهلك هءارما ناف . ريطخلا رمالا اذه يف هدحو ناطلسلا سيل
 مكحي روهشم لدحر ءارمالا ءالؤه نيبو . هب نولثمتيو هنع نوذخأب

 يسرك يف سلاحي « لدعلل ًايصعت مهدشاو 1 ةمه مهربكا وه .اسحلا

 هلدع . ةاياحملا همم ساحت الؤ © ةمحرلا هعم سلحت الف . هدحو ءاضقلا
 الو عطنلابو مطقلاب رمأي . ودبلا ةوسق هتوسقو باطخلا نب رم لدع

 دبع ناطلسلا مع نباو اسحلا ربما )00( يواج' نب هللا دبع وه. لابي

 نأ . نيم رح مهنم عوريد مويلا سانلا بعريأ هللا دبع مسا نأ . زيزعلا

 الث فرطقلا فارطا نم « ءاسحالا لك يف عرشلا ماقم موقي ىدص هل

 .ًاراتهتسامهرثكاو « ودبلا ربكا فيخيل هنا .ًابونج نيديج يداو ىلا
 . اهافطا هب تابمالا فوت مسا وه لد

 الو بنذملا ريغ ىرت ال ةدحاو ًانبع يرلح نب هللا دبع لدعل نا

 ذيفنت يف عرسا وهو . لاحلا يف بيدأتلا بجوتسي ام ريغ هبنذ يف ىرت
 فوفهملا ةصحاس نأ زيزعلا دمع ناطلسلا هع نبا نم دّشاو هماكحا

 ةبشه دعبو | ةحاسلا ىلا هود . عطنلاو عطقلا ةحاس « مدلا ةحاسلا

 نمو مسالا ءاف نونكسي دجن يف مهكلو ولي الج نم يولج هلصأ )١(
 . يودب يأ يوثدبأ : مهوق أضيأ كلذ
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 دوعس لا زيزعلا دبع

 يف سأرلا وا لجرلا وا ديلا عقتف ىحضلا سمش يف فايسلا فيس عساي

 . ًاناسحتسا هسأر لدعلا زهيو ءاضقلا رحح

 لأسف , همتشو هبرض أدلو وكشي لجر موي تاذ هللادبع ءاج
 لهو :هللادبع لاقف. همسا فرعا ال : لجرلا لاقف ؟ دلولا نم : هللادمع

 هماع عمت ناريمالا رماف . باحيالاب لجرلا باجاف ؟هتنياع اذا هف رعت

 مييلا رظنف يكاشلا ءاجو مبلك مهورضحاف . دلبلا نم يحلا كاذ دالوا
 1 ريمالا نا وه : هتذأ ف روضحلا دحا سهوف (« همعرغ ىلا راشاو

 «ريمالا هدرف « لودعلاو راذتعالا اهب دارا تاماك ضعب لجرلا مجمحف

 اومدقي ناو هماما هوطسبي نا ديبعلا رمأف . هينذب رقأف دلولا لأسو

 ذدخاف .لجرلا مجحا و دييعلا ددرتف . لخالا نم رضخا ًايرسع يك اشلل

 أدسن ال انك اذا : لوقيو هنبا برغي عرشو هديب بيضقلا ريمالا

 . انريغ يف لدعت فيكف انسفناب

 دشا « ةرم ينب نم لاجر ةعضب ضايرلا يف رصقلا ىلا دي تاذ ءاج
 نم مه ناكف . ةوسكو أشيع نرويلطي ًاشحوت بوذنجلا ىف لئامقلا

 مقيرط يف اورمف اسحلا ىلا ًاقرش اولحترا مث : نوغبب ام ناطلسلا

 يف ناطاسلا ىلا اهباحصا مهاكشف م ماما اهرفاسف ىعرت رعابالا ضعس

 اسحلايف هللا ديءريمالا ىلا ريخلا لمحبي باجنب ناطلسلا ثعبف « ضايرلا

 لدعلا بابسا تك رحتف ؛ ةرم ينب نابرع لصي نا لبق باجنلا لصو

 اوحارو هلاحر نم ةئمعيرا ع اب رهتسا يتلا ةعرسلاب ريمالا دنع

 نع نوشّفي « ًايرغو ايونجو ًاقرشو ”الايش « ماسقا ةعبرا نيمسقنم

 اوءاج ىتح ةعاس نورشعو عبرا رم امو ؛« صوصللا ةرم ينب نايرع

 يب درعلا كاذ ماما مهوفقواف « فوفهلا ىلا ةفورسملا نب ؛راعيلابو مه

 ناك و« لاؤس نأكو ( الدع ينامورلا ًافرش يب رعلا / ينامورلا

 تدآ



 برعلا كولم

 ! ةحاسلا ىلا : ةءلكلا تناكو « باوج
 هنواعم لغتشيو فايسلا لغتشي دشتحلا عملاو ريمالا مامأ كانه

 .ةراهماببفو رظن ةقد ابيف .ةثهدم ةعيرس ةطمس مادعالا يفةقيرطلاو

 نع هنيليل نرواعملا هماما صقري مث / ةيتبك د ىلع بنذملا نوعك رب مهنا

 ةزحمو فاّسلا ًالوا هزكيف « همأر قوف عوفرملا رخآلا فيسلا
 « ما الا ىلا سأرلا كرحتيف « خيا تحت هتبقر يف ةعيرس ةديدش
 9 ةدحاو ةبرض  ةيرض كاذ ذا اهب رضيف « ةبقرلا بصع صلقتيف

 يبتنتو صقرلاب أدبت ةدحاو ةفقيقد . ضرالا ىلا سأرلا اهنم حبطي
 . اهلك دالبلا يحاون يف نابك رلا اهب ثدحتيف « عطنلاب

 ةحاس يف ًايناث تاع فايسلا فيس عم بيهرلا مويلا كاذ يفو
 نم سوّؤر ةسشامث ضرالا ىلع تصقر <« ىحضلا سمت يفد ؛ فوفهلا

 ُِق هتلياع لبف ريعب انا عاض 6 نيراعيلا يعار 0 ةرم ينل

 كلملا ساسا لدعلا . . هذخ لاعت ريعبلا يبوش اي اذوه 9... قيرطلا
 موبلا يه اسحلا ىلا قيرطلا يف كرتلا اهانب يتاا عالقلا ناق . هجايسو
 ليم ةئماثو ًابرغو قرش ليم ةئفاث ريست لفارقلاو « ةمدهتم ةروجبم
 ركشتو ردمعلا لوطب هل وعدت يهو دوعس نبا كلم 5 الاشو ًايونح

 . هللا

 ال نم كلذك نوطسيو « دحن يف نخدي نم نوطرسي مهنا تاق
 ام يف سانلا نال « فاصنالاو ةقمقللا هيجوت مرش نيتءاكللو . يءاصي

 ةقيقأسا نم مهمبي الو « نوغلابي اهركتمو رومالا بيجع نم نوءمسي
 . تاغلابملا اهبنم تبشي اه ريغ

 دحا الو « لك دوعس نبا كلم 5 لب دحن يف عونمم نيخدتلا

 . مصقلا يف الو ضراعلا ف الو اسحلا ف ال6«قاوسالا 5 وا انلع نخدب

 هام



 دوعس لا زيزعلا دبع

 نولهاستي خياشملاو < مهتويب يفن ونخدي ميصقلايفو اسحلا يف مهنكلو

 ىلاسانلا برقا روضح يف ىتح أرس نخدي نم ضايرلايف تيأر دقو
 .ءاماعلا نم نويصعتملا هارب ام ناخدلا يف نورب ال مهنال كلذ. ناطلسلا

 امو .ناخدلا ةحئار نم زئمشيو ةبدطلا حئاورلا بحت وبف ناطلسلا اما

 هفيض تنك موي نخدا تنك وأ نظا ام ىلع ةليل لك يىنروزيل ناك

 ٠ ضايرلاب رصقلا يف
 انأ تنك : لاق « ةيبرعلا دالملا بلق» هباتك يف يلف رتسملا انثدح

 انيلع لخد ذا ( رصقلا يف نيفيض ىلثم اناكو ) ةليل تاذ نخدن .يقمفرو

 ىلع ةرثعيم غسبتلا بلعو نيبالغلا تناكو . 4 ويشلا مودقب اماعي دبع

 لخدامدنعدهنا الا . اهلك كيدايشلا انحتفو نيعرسم اهانأيشف «ناويدلا
 ؛ الهاجتم سلحف . ةفرغلا يف ًارشتنم لازب ال ناخدلا ناك ناطلسلا

 بيطلا اهيفوةرمجلاب اوت ءاج ديبعلا دحا نكلو .هتداع ىلعأفيطل ناكو
 ةعاقلا طسو ةداجسلا ىلع اهكرت مث ًارارم اهب انيلع رادو هومسل ابمدقف

 . ءاوبلل ًاريبطت

 ناك و « هيدل ءيش هركا نييالغلا ناخد نا عم ناطلسلا لهاجت

 « مهزنم يف هفومضل هنم ةرايز لوا تناك اهنككو . هتداع ىلع [فيطل

 هنكسسي ىح ضايرلا ىف.ءلهاستو هفطات نم رخا الثم كانه .ةرادز رخآو

 «ناخد نم اهءارو ام فرعتف ناردجلا قرتخت مش ةساح ءاملعالو .ءاملعلا
 نا يملا كاذ يف دحا أرجي ال كلذل . مارحلاو هنم لالملا نيب زممتو

 رطاخ اذاو . ضرالا تحت ةهاظم ةفرغ يف الو ًارس ال ةراكيس لعشي

 «مرجلا تايثا دنعو“ خيشلا ماما اح“ هرهأ فشتكاف «رتبتساو هسفنب

  هدلحم ل « هقطب » ذ « ةلاحم ال لالا يف طسي دوهثلا عاّمسا دعب

 تحعمدقو ؛هيف بنذلا ةروطخ بدح ةدلج نيناث ىلا نيعيرا نم ديسعلا

 هد



 برعلا كوام

 نع ذئموي ثحببي ناك هئاصخا نم لجرل لوقي زيزعلا دبع ناطلسلا

 تيب ( روك ذملا ءاملعلا يح يف يا ) خبشلا ةلحم يف : هيلا لقنيل تيب
 يف نوددشيو ةالصلا ىلع نويظاوي كانه مهنا ملعت كلاكلو ريبك

 . دجسملا يف ىلصت نا رطضتف ماكحالا
 نولصي نيذلا ءامساب ةديرج يل لبق ا ضايرلاب دجسم لك يف نا

 هروزي ابئاغ دحا ناك اذاف . ءاسم حابص موي لك خيشلا اهأرقي « هيف
 « نوساؤيو هنودوعيف اضيرم نوكي دق . هيب يف ناوخالا نم دفو

 نوكي دقو « نوحدنيو هنوهيشيف مولا يف افرغتسم نوككي دقو
 هنوظعيف بيس الب ةيناث ةالصلا نع بيغت اذا اما . نورذحيف الوسك
 هربظ يف ترولمعيو « ةلاحم ال هنوطسنف هتلمف ررك اذاو « نوخبودو

 . نارزيغا وا لخئلا
 صاش ىح ىف لب « ضايرلا يف لب « ضراعلا يف ةيباهولا ةقيقح يه.

 © ةنيدملا كلت نمو ىحلا كاذ نم تدعب املك و . ضايرلا ءايحا نم
 نيدلا يف ولغلا نم دعبت « اقرش وا المش ضراعلا نم تدعب اهكو
 0 ةيعاتجالا هماكحا كيفنَت 2 بصعتلا نهو دمح وتلا نيد
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 د وعس لآ زيرعلا ءكيع

 ناوخالا

 نيدب نيدي نم ولغ - دوعس نبا دودج - ديحوتلا لسرو لوهلا لسر

 بورما - <« هللا عالط نه وخا ديحروتلا لاثخ انا » ديدجل

 ؛ مهتسوه - ناوخالا ةعاجش - نيماسملا نيت افلا لهاست ةيومنلا

 لاثم راون - نامعيالا نوت 1 - * ابنغاب اب تنا نيا « ةنلا بويه تيه

 نم ىلصي ال راوا - ءانغلاو نيخدتلا - ترك زلا - ناوخالا نم

 نسم مكاياو انريجي هللا » - ميذلاب هددها - رفاكلا ضيرملا لجا
  لهاستملاو بصعتملاو ثوذحملا : فائصا ةثالث ناوخالا - « رانلا

 ةيطخا ماظنو ةرادا ابصقني ةئاه ةوق  رقفلاو ةدثلا يف ةفسالف

 .٠ ناوخالا ردن وقهر رب ملا كييع ثاطلسلا

 لك ف سانلا ددرب ندلا نوبباهولا كاوا مث نم 9 ناوخالا م نم

 ةقيقح فرعي نم لقو 9 هللاب نيذيعتسم معا ةيبرعلا راطقالا نم رطق

 0 ةبا_حصلاو لش يلا نيد « ةدسلاو باتكلاو هللا ريغ ف رعت ال نيد

 . نيلاؤسلا ىلع أباوج معن لوقا

 ًاديدج كل ةنبتدملا ةعفلا < ةيصعتملا ةئفلا « ةءراحلا ةعفلا مه ناوخالا

 اوناك نيدلا ةوعس َن زيرعلا دمع دودج مث نراوخالا .٠ ةيداهولا 2

 نيدب اوئاد يا اونددف ق نيلهاجلا ودبلا نم 2 لحرلا برعلا نم سمالاب

 ًاجراخ ناك نم نا نودقتعد مهراغ 5 مهو . نما سم ادراصف دمحوتلا

 ىلع موضعي ميمالس يف كلذ ىلا نوريثيف ؛« مسك سل مهيهذم نع

 .دح لها حالطصا يف ةيباهولا بهذ بهذع يا ني / ١)

 ( 5)+ برعلا كرلم

 هوه



 برعلا كولم

 مهبلع ملس اداو .٠ نيماسملا هللا ايح لي ناوخال ا يلع مالسلا م صعد

 . مالسلا نودرب الف يعيش وا ينس

 ديدج نيدب ناد نم لك نا اهتأشنو نايدالا يف ةعصانلا قئاقملا نم
 < لقعلا هدنع يرتلي ًاذخأم ولفلا هنم ذخأب « نيدلا يف ًاديدج ناك را
 .دابطاو ريشيتلاب الا شيع هل بطي الو ةليضف هنظي ام يف لسرتسيف

 تناك دق لب « نويتناتستوربلا مث نولوالا نويحسملا كلذك ناك دف

 لك نيدلا نا ةدقتعم فيسلا ىلإ ةعزان اهتءادب يف اهلك مالسالا عيش

 . اعانقا وا ًاهرك « ماس وا ًابرح سانلا يف هرشن يف نيدلا
 مسأي قرايسبلاو قدانبلا :رولم# نامزلا اذه ْق تاوحالا نا اهو

 ينأك و برعلا نم نيادب ال نم لك ىلع نوامحي اوذاك وا نوامحيف « هللا
 الا يدانمف « دحوتلا ىلع اهيف هارك | ال ةامح يف ًاريخ نوري ال مه

 عاط نم وخأ دمح وتلا لاسخ انا : هتمقدنب اعفار وا هماسح اقشتم مونم

 لاجر لشم ليبقلا اذه نم مهنا ! هللا ودع اي كسأر نيب « هللا
 ناطلسلاو .زيلكنالا كلم سلراشت اوبراح نيذلا نيلوالا تناتستوربلا

 . ليوم رك ريبكلا ةروثلا كلت لجرب هيشا زيزعلا دبع

 اندنعو نييبرغلا خيرات نم تانراقملاو لاثمالا ىلا جات ال اننا ىلع

 لامش » لاشم ىرا لجأ . ىلعالا ةيباهولا لثم مالسالا خيرات يف
 هحو نم ةبيبس مويلا ةيباهولا بورح ناو « يبذلا وه امنا « دمحوتلا

 ىلا اودوع « نوكرشملا اهلا هللا ىلا اودوع . ةيويثلا بورحلاب صاخ

 نرردوعت ال منك اذاو . ديحوتلا نيد ىلا اودوع « ةنسلاو يبنلا

 تناوشالا نحت « للا عم ًادحا توك رشت الو توغاطلاب نورفكتف

 ناوخا ال نولوقي الف مسالا ىلع فيرعتلا لا ةادانملا يف نولخدي دحن لها )١(
 .٠ ريمال ايو ناوخال ا لب ةم ريهأ او



 دوعس لآ زيزعلا ديع

 ” كل بسدع انمويو راب انفس نأ . كيلع

 لاؤسلا ىلع يباوج اوتيثاو ةديدع عقاوم يف كلذ ىلع اونهرب دق

 مهب نسحم قارعلا الو « ريخاب مرك ذي تيوكلا الو « مهاسني زاجحلا

 ؛ هاوس ىغولا ةعاس يف ربكي مصقلا الو ليجلا الو فوجلا الو « نظلا
 لك يف لوهلا اوعرز 2« :راوخالا . مهما ريغ ًاباجعاو افوخ ددربو

 نولاوملا سانلا ىور . نيدهشتسم نيلستسم نوبراحي ناوخالا . ناكم

 مهنا اولاق . 3 اورهتسا ى يلا ةلوطبلاو ةعاحشلا رامخأ نوداعملاو مهنه

 ريقي ةلوطبل | تناك امو . نيماسملا لاطيا مهنا اولاقو 4 نيدلا نيطاش

 ناك اهو « ناوخالا ناكام كلذ الول . دابجلا يف تابثلاو يملا نامالا
 .اهسغيب لكو 9 اهنغاب اي تنا نبا ؛ ةنللا بويه تيه . هوعس نبا كلم

 مونم نمف ٠ مءارد رانلاو مكماما ةنجلا . نومزبني اماقو نويراحت كلذل

 4 3-3 رخلا مايا دوعس نبا ةكوش مه 9 ًاريدم ىلود مومم نمو ؛« رقيقتد

 ,ضرعلاب دمحوتلا مس نولمح . نيدلا نصغ ف كوشلا ملسلا مايأ م هو

 ف مونم نيريثك تثدح . زيرعل أ مهناطاس ىسح 8 احا نوحعزيو

 هيحاص باه الف « ناميالا نم نوتا هيف باف ريغ ناسللا ءارو تدجو

 ءيش اهمف كانه مور نمأ : ينلاست كنكلو . للا ريغ فان الو توما

 ' ناهربلا نم ةرذ همؤ لقع نم 1 ؟ نانا نم

 ريع يعار ريغ را ول امو . ئ رك ًاعوق الاثم هم دق رأ وت اذوه

 راص ديحوتلا نيدل ًازيزمت اهضعبو ايعافد اهضعب ناك يتلا يبتلا بورح دعب )١(
 نا نود ميتطلسل عوضخلا ابيلع نوبلغتي يتلا ممالا نم نوضري نوماسملا نوحتافلا
 .نيالا يف ها ركأ ال : تآرقلا يفو . ابنيد ريغت



 برعلا كولم

 ذم ود امك مضقلا ىلا رفاسل ناطاسلا ةمدخ ْف ناك باش هةيم هارتكا

 انعم أكار جرخف « انليقف انيخاوي نا باشلا دارأق لمحرلا ةسأ ىلع

 ف تاكو 8 هءارو وأ همامأ ىدتمع لولذلا بخاص داوئو 6 ضايرلا نم

 لجرتي مث 2 افيدر لحرأا ىلا بشل )م بعت امدنع نييإحالا ضمن

 وه هريمي راوث هاركا يذلا باشلا ثال كلذ . هللاب ًاذستسم

 صحي يفو روظحم مويلا دخن يف ءانغلاو يغيو نخدي ٠١ « ترك ازا د

 اما . يىراخدلا لثم مرح « رجم" ا « ةديدجلا ىرقلاو ضراعلا ندم

 « ةالفلا يف انرصو ةيرق نم انجرخ امك هتريقع عفري ناكف تركزلا

 ليمسلا لعشي ةرم لوال هآر امدنعو . نيتذيوعتلا راون كاذذا واف

 هفيدر ذعَتَقَو راوذ ناكو ىلولذ بنج ىلا ًامشام هلولذ ناك . نمي داك

 :لاع توصد ددرب وشهو 4 تاعسا ًاران نأك ضرالا ىلا ةأحف بوف

 اثرحا ...راثلا نم مهللا انرجا هل قلح ام رش نم قلفلا برب د وعا

 8 نوكمح ضي ميلك عبرلاو كلذ ءانثا تركزلاو رانلا نم مهللا

 34 مدخلا تواعمق 8 ركشت ةءورم اذو افيطل كلذ عم رار مالا ناك

 لكاي الو 0 راثلا بشيو بطحلا مم و 0 حارملا كنيع بناكرلا ىعريو

 امو مايا ةرشع « اهرك اناخآ « بيرغلا ريشبلا اذه انقفار . آللق الا

 ىلا رفسلا ءانثأ تض رم .٠ يمالس در وا ىنمك وأ ىلع مس ةرم نم

 . بالا ىف اقافتا فقاو راونو ىتممخ يف شارفلا ىلع موي تاذ تنكف

 - « نخصم » انا راوث ا : دمع هقباضا تنك لب « احزام تلقف

 ىلع ل ِق قاطتو 4 لايع "الو هل لها ال نم اهائمم ةيسراف ةطظفل تركزا ١)

 .ةير ةيسفق رظتني رصقلا لوح امداخ وأ ريمالا وا ناطلسلا رصق يف همايا يضقر نم

 ةمدقلا نس ؛قلخلاو لقفلا نرعم ؛ رابشألا رثكو ةداع رافسألا ريثك تركزلاو

 . ناوخالا ىلع مكبتلا كلذك نسحيو

 هكمل



 3 وعس ل ١ زيزعلا دنع

 ياصع تناك ! هلل دملاو : فتاه "يلا هبحوب لايف ٠ موملا ( ضيرم )

 « ةيشحو لب ةحاقو هنم هتنئظ امل اهب هتيمرف ريرسلا برق يدب عوط

 . ةدحاو ةياك ناسللا كرهت مل اهنكلو سأرلا هنم تباصأف

 راون اي تنا : رانلا د:ع فقاو وهو هتيطاخو كلذ دعي تضهن

 كايوخ ١»  ضيرم  رفسلا يف كقيفر اناو قيبدص عرو يقةت لحجر

 ينتركذ الهف ٠ ضرم عم لئحر الو ليحرلا يغينو « مويلا « نخدم

 : تلقف . ةماككب ينبح ملف . لجاعلا ءافشلا يل هللا تلأسو كتالص يف

 : ًارصم تلقف ٠ اتكاس ينع (ظرعم لظ ! راون اب ىلجا نم ىلصت الفأ
 هسأر لسجرلا زه . كتالص يف ينركذت نا كنم يغبا « كايوخو انا
 يدازف امومم تنك يننظاو «هتءابعب هتكسماو هتعبتف ينع دعبو ًاففأتم

 ك.كعا انا راوث اي مسا: حازم الو تلقف« ًاظيغو ةرارح هنم دصلا اذه
 ىلصت ال تنك اذاف «ينغنو نخدن اءلاكو رشع ةسمح «انح»و دحاو تنا

 هذه رفسم حسيذ اماثم هللاو كحيذن « ءافشلا يل هللا لأستو يلجا نم

 انريم شا : تاماكلا هذه همتفش كرحف هعار يديدهت نا نظا . ةاشلا

 « الك « ءافشلا يل بلطي مل . هنم لهاستلا يبتنم اذهو . رانلا نم كاياو

 ناوخالا لك . محملا راث « رانلا نم ةراحتسالاب هلضف نم ينك رشا لب
 . راون مهلك « لجرلا اذه ًاديدج نينّيدملا

 مابا نيدت وا مهنيدت ىلع رم دق 2 مهنم رخآ ًاقيرف كانه نا ىلع
 ريغ ىلع توماس ءالؤه . ناكالا ةروس مويق فطلق )م نامزؤلا نه بح

 مولي الو )0( ةالفلا ْف راس نأ يغب د أرس نكخدد نم مهنم د 2 ن.دح ملا

 ام مواقي نا ميطتسي اكرشم قا ناك ًادحوم برعلا نم ادحا نطظا ال 1(

 ثحيمأ راذلا لوح ليل تأاذ 53 ٠ ءادحلا وا ءانفلا بح نه هسفل قف تاولفلا هكر#

 ًاموي انجرش : لاق زيرعلا دبع ناطاسلا نع ةصق عبرلا دحا ىورف عوضوملا اذه يف

 عفر ءانهدلا ىلا انلصو اماف , هلاجر ةصاخ نم نيرشع انكو خوبشلا مم اسخلا نم
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 برعلا كولم

 . زيلكت الا رافكلا مم هلهاست ىلع دوعس نبأ

 لئاح طوقس دعب اوئيد « رمش ليج نم مهرثكا ثلاث قيرف كانهو

 نكتلو « ىنسلا لهاست نولهاستي مهف . اقازترا اماو أافوخ اما هلبق وا

 . نولغدم مهنا : لوقي ديك الا ديدجلا نالا

 ضراعلا نم رفسلا 2 نب ره مهاياو تشع نيذلا يلاجر ف ناك دق

 مالاو « نونجملا خالا « ناوخالا ةثالثلا نم تيوكتلاو ميصقلا ىلا
 فصلا يف ناكو . لهاستملا خالاو « ًالوقعم ًايبسن ًايصعت بصعتملا
 الو ماد نخدي«باوطلاو ةتككنلا نسحي داؤفلاو ذ فيرظل جر ريخالا

 [خراص « هئاقفر ىلا «ةريمعت » لك دنع همدقي ناك لد ليبسلاب رثأتسي

 ةليط اوناك دق مهيف للا كراب . ناوخا اي اونخد : ضيرعلا هتوصب

 يف انوركفو انوكحضا دق « لجا . كحضلاو مبتلا عوضوم قيرطلا

 ٠ ةايوطلا رحضلا تاعاس

 ءامهاعلاو  ةعواطملا : ماسقا ةثالث ىلا ًاضيا ناوخالا مسقيو
 مهتقايق نم نوفرعُي دن لك يف مهف ةعواطملا اما . نيثدتبملا نيداعتملاو

 ةدامضلاب ةهبشلا ءاضيبلا ةمامعلا اما . مهراطا قلخ نم لب « ةيكسنلا
 هسأر ىلع ةرطغلا قوف عوطملا هفلي ماخلا نم عارذ فصن الا يه ناف
 الاو « ًاريبك ناك اذا طحوشلا نم اصع لمح مث . هللا ركشيو
 نومّشلعي ةءواطملا .ديحوتلا لمبس يف دالملا بوحيو نارزيكلا نم ابيضقف
 لايخ »ه دايهجلا موي مهلك و « ةعواطملا نوهعي ءاماعلاو « نيدلا سانلا

 : امساب لاقو جرخلا يف امهعضوو هسأر نع - ةيفوكلا - ةرطغلاو لاقعلا زيزعلا دبع
 انتمطق ىتح هلاو ينغت انحرف « نالا انعمسيلف سح هدنع ناك نم . انعم ناوخا ال

 . بورط رورسم زيزعلا ديعو ءانهدلا

 .مغداف عوطتم هلصاو هللا ةمدخ يف عوامل يا عاوطم عج ١ ١)

 تها/مث



 دوعس لآ زيزعلا كدع

 فشقتلا يف ةفسالف ملسلا مايا يف مبلكو . « هللا عاط نم وخا ديحوتلا
 قيرطلا يف خالا ىرت . ىوقتلاو رقفتلا يف « ربصلاو ةدشلا يف « ةعانقلاو

 دقو «هارع فشكيف هرامطا يف ءاوهلا فني « هاصع ريغ لمح ال ًايقاح

 دعد هلأستف رمتلاو زيا قوذي نا نود ةثالث وأ نيموي ىشم نوكي

 «ضيرع توصي كبيجيف 9 ( تنا فيك ) « تنا فياستو » : مالسلا

 امنا! هلل دملاو ةمعنو ريخم : ةياود يف ًارود لثهي هنأك ديطو بلقو

 ءوسو مهرقف ىلع موف . ىربكلا نييدحنلا ةلمضف لب ناوخالا ةلمضف هذه

 نم ءيّشس ايف مهنم ةماك عمست اماقو « نوضار ن وعناق ايندلا يف مهاح

 . ىوكشلا وا سأيلا

 موف عاجشلا فرعي وهف . ءيش لكيف مهمامأ زيزعلا دمع ناطلسلاو

 مهم دختسيف ؛ عيبا ةسايس نسحو « نونجملاو لقاعلاو رويصلاو يقتلاو

 ناوخالا نم لكحل هدنع نا لحا . دوعس نبا كلمو هللا ليبس 2

 « ةساسلاو ةراجتال لهاستملاو « ةمدخال لدتمملا : ًاماقمو ةفيظو
 لحفتسي دقف « راون 'ناوخا ءريخالا فنصلا رما اما . لاتقلل نونجملاو

 2 تافاسملا نال « ”ائاد موطيض نع زحعي دقو <« نيياحالا ضعب ُْق هيلع

 ماظن اهبصقني ةلثاه ةوق ناوخالا . ةيلوا اهلك تالصاوملاو ةديعب دحن

 ةميخو هاوس ىلعو هيلع نوكتو اهدسس دب نم تلفتتف الاو « ةراداو

 شيودلا مجه موي قارعلاب ةيماشلا يف ثدح ام كلذ لاثم . ةيقاعلا
 ةمزه رش مهومزيف قارعلا رئاشثعو نودعس نبا ىلع ةيواطرالا لهاب

 . موتايح هنوسنل الام ناوخالا لوه نم مهرقاذاو

 رذع نا ريغ . رخآ لاثم ةيضاملا ةنسلا فوملا يف ثدح ام يف انلو

 رمهأ لب . زيزعلا ديع ناطلسلا لبقي ملف ةايهاو ناك فوجلا ناوخا

 ثيح ضايرلا ىلا نيديقم مهراضحابو ةورغلا كلت ءاسّر ىلع ضيقلاب

 تالا



 برعلا كولم

 . رهشا ةثالث اونئحس

 ناطلسلا ماما اورضحاق مهحارس قلطا موي دحن ةصاع يف تنك

 ال . اندنع ةريبك ةمق ل نا ناوخا اي اونظت ال : ًالئاق مهبطاخف

 هللا ةعاط ىف ناوخا اب مكتميق ٠ ملا جاتحن انناو انوةدعاس منا اونظت

 < للاب يا . مرهيلع بوضغملا نم منك كلذ مت زواحت اذاف . انتعاط مث

 . همع نبا وا هداخا وا هابا انحذو الا 6 لحر نمام نااوسنت الو

 اذا انديب لازي ال فيسلاو . مييحصلا ىرت . فيسلاب الا مانكلم امو

 اندنع ميل ةميق ال « هللاو ال . سانلا قوقح نوعرت ال ناوخا اب ماك

 مقحف متلقعو متلدعا اذا اما ... بارتلا لثم اندنع متنا ٠ زواحت يف

 يقحو  هفثا ةياسلاب برضو مثلا اذه نم هوذخ هللا عرشب

 ًارهغ لب ةبغر انتعاط يف متلخد ام متنا ... هللا نذاب”اماد نم هذخآ

 . هللا دودح متزواجت اذا فيسلا كب لمعا هللاو يفاو



 دوعس ل 1 زيزعلا دنع

 ضايرلاب رصقلا يف
 ءالو - نييرقالا تاناسمخ - خيراتلا حرشي تيب - دجأ يف رعشلا

 تايسنْطا قوف ةسايدلا  زيزعلا دبع تاطمللا هاساق ام - دعابالا
 اس دحت لها اياحسا ب سانا باب قو رعشلا نم ناتيب - بهاذملاو

 اننوطعي مهد - تاقفنلا نم ًائيش ناطلسلا نوفلكي اماقو ريفنلا نويلي
 نم لثم ءاطعلا ض رعم < ملسلا مايا ف مويطعت نو برخلا مايأ ف

 - يباف رتدملاو تافيرشتلا سيئر ةعيمج نب ,هاربا  ةيموملا ةديرجلا

 سهم رك لدم تاطاسلا لح -نياسم ضايرلا ىلا نودي برعلا ءارما

 هديقن حوري يذلاو هديقن ءيجي يذلا 2 -نبومتلاو ةيلالا ريزو بوبلش

 تام ل ةعانقو رقف - يلاسكلا نم شيج - « ءيش ال ةحيتنلاو

 . موي لك نيت ره رصقلا يف نولكأي

 « هيف نحللا مقافتو هيشاوح تثر ناو دحن يف ماقم رعشلل لازي ال
 سئافنو ءامدقلا ةمكح نم ًارثا روصقلا ناطمح ىلع دمت ام ًاريثكق
 تائداح نم ناك اع وأ < تايرعلاو ءارمالا هب لكش أ كني ءارعشلا

 : ماعلا سلا قاور يف باوبالا قوف ضايرلاب رصقلا ىفو ٠ نامزلا

 : اهنه رعشلا نم تايبا ءيدر طخ دوسالا ريملاب طئاخلا ىلع تشك

 دعأبالا كلا_الاس نأ ”ابحعاوف هيزحتنا يذلا ىندالا كناخ اذ

 ديحولا تيبلا اذه يف أرقيل ثيدحلا دن خيراتب ملاعلا بيبالا نا
 اهل ءافده زيزملا دبع ناطلسلا ناك ىتلا سئاسدلاو تانامخلا يف الصق

 ضيا وديبلا قد 3 هيلا سانلا برقا ْف تانا.ؤلا ٠ اهءلع "اعمال ”افمسس و

 ىلع ”انوع هل اوذاكو « هولاو لب هوملاس يذلا دعإبالا ام . ناوخالا و
 )2 "موف دعابالا 4 دعابالا نه 00 موف 4 ىمظعلا برألا ءانذا هلادعإ

 ريغ مب دوعس لآ طب ريل ناك امو ٠ ًارازم دعايالا « ”انيد دعابالا

 تاو



 كات نع مالكلا ف ناالا صيقأ نا يدصق سمل ٠ ةحاصملاو ة ةسأ امسلا

 نبأ ةأ _مول ف ام ىلا ريما نا دصقلا امناو 4 اهحثاتنو ام ءايسأو ةطبا رلا

 اسباب نيياحالا صمد ف ودسمف 4 هنكن معو 4 اهاساو جد ند دوعس

 ٠ يدنحلا هحو يف مدقلا م راطاك

 دح "لفو « تايقعلا للذ دق ناك ناو « زيزءلا دبع ناطلسلا نا

 6 هرضخو همي ده نهم لجرلا ىلع محلا حص اذا « حمصأو )0 تايكتلا

 لازي ال ةقيقح نع رعشلا نم تيبلا اذه يف حصفيل هنا «”انئمطم ةانمآ

 ضيا رك ذيل هسا باب قوف هتباتكي رمأ ْْن وكي دقو اه ركذ هل ُْ

 ةماح نم مولا اوحصاو هيلع ايرح سمالاب اوناك نذلا كاوا 4و

 لك بحيعلا هرمأ رهاظ دواحتب هيق بحدعلاف دعايالا ءالو اما ٠ هلاجر

 ينطيا د ىلع « زاجحلا ىف ىتح « دجن ف ىتح رصتنت حلاصم نم بحيعلا

 نا ٠ ىرخالا نوسدقيو ةدحاولا سانلا ربكي ”اًميعف . نيدلاو ةمموقلا

 امدنع 2« ىحضلا سمش لامح اهنأك ؛ عطقتتو لحنتل نيتنثالا ىرع

 ٠ يونعم وا يدام ضرغ اهملع انثحتسي وأ رضلا اهنم اًنسسع

 سل ؛ ةدمج ةديمح لش نع حصفت رعشلا نم ىرخا تايبا كانهو

 دحن لها ف لب ©« ناوخالا ُْف وأ دوعس لآ يف وا هدو ناطلسلا ِق

 ةوخنلاو ءأ دالا نم ىبرع لك ب باق يف امم ربعت اهنا لوقا تنكلاو ٠ ةفاك

 مهسفن | ف رثا ال نم دحن ريغ ف ترعلا نم تدأر يلا الول ةعاحشلاو

 اذا ورغ الف « رشضهلاو ةيدابلا يف « دحض يف اما ٠ ةقيرششلا اياجسلا كلتل
 ماقم عفرا ىلا زيزعلا كيع ناطلسلا هعفر يذلا رعاشلا لوقب سائلا لمع

 : هيأ فق وذ هتامك ةياتكم رم 8 4 هاللع

 ايزع ثدحمل ةدمبلمح مدت ال ةاح اماق

 ادصلا ةلع نم راخ ًاداؤف حيرت ةينم اماو « اهيف ىنلا لات

 تال:



 دوعس لآ زيرعلا كيع

 اذهو برحلا وا وزغلا مايا يف بوصو بدح لك نم نوئيحي مم
 ىلا نوياجنلا هلمحبف ضايرلا نم ردصي ًارما نا لجا . ملاح ناسل
 مويلا يف باعشلا دحا يف وا رانآلا دحا ىلع عمجيل « دالبلا يصاقا
 هلولذ ىلع لك ءاج دقو « رضحو ةبداب « دن لها نم افولا بورضملا

 نا 2 ءاملا و رمتلا صعب الماح و 26ه راد د اقطنم و هّشمق دن احلام

 نوغبي ال برحلا وا وزغلا ءانثا مهف . هل درم الو عاطم اذبك ارمأ
 الو 5 زيزعلا دبع ناطاسلل مالكا أ ائنوطعي م . امس مهاطلس نم

 . مهنم ذخأت الو مهيطعن ملسلا مايا يف نحنو . انم نوذخأب

 موي لك هدهاشا تنك لب « ضايرأا يف ءاطعلا ضرعم تدهاش دقل
 هتقثو هنايال لب لجرلا اذه مركل ال ًادج بحجعاو ؛كانه يتماقا ةدم
 فيكف الاو . لوزت ال يتلا معنلا يلدو يهانتملا ريغ ريخلا ردصم ؛« هللا

 )00( 9 ةعاد ةشباث اهل ةورت ال دالب ف ءاطعلا نم يكل لاح ماودب لمؤي

 دعاوق نم أربت اعم ةطارقودو ةيطارقوتوا ةيدرف ةموكح كلانه

 اهف سل ءارفق ةيداب اهضرأ عابرا ةثالث دالبو « اهلك ماظتلاو ةرادالا
 ىتح مرثكاو ودبلا نم اهاثلث ةمعرو « ماعنالا ريغ ةورتلا دراوم نم

 ال هؤاتشو ديبيو قرحي هظيق ملفاو 2« ام ةعانص نوئسحي ال مويلا

 معيو يلافملا مقعتف ةبدجملا نونسلا ءيجتف « ءافولا نسحي الو قدصي

 . ءالسبلا

 فرسلا لمح لماس ريك لدعيو )م ةمدرعلا دال لا لك 5 ريظنلا

 8 مويلا اوخاون نم هدب رحب ردعلا ليوط َ هذه
 001 010000 اا ا ااا ا

 رشانلا 2. لورتبلا فاشتكا لبق كلذ ناك )١(



 برعلا كولم

 ىلا بتكيو ناطلسلا اهأرقيف تافيرشتلا سيئر ١١" مهاربا اهمدقي

 تنذأتسا . هلاحترا موي هيحاص ىطعُي نرا بجي ام مما لك بئاج

 اهسأر نم تلقنو « مما ةئم نم رثكا اهيفو دئارجلا كلت ىدحاب ةتمظع

 دوعس نبأ لاوحا ىلع ءىراقلا عالطال ءامسا ةثالث اهرخآو ابطسوو

 . ابلح

 لولذو ناسرف هعم طب وص نب دومح : تافيرشتلا سيئر طخ

 ليخ نم ايادهلاب نوئيحي نيرئازلا ضعب )
 . ( لباد

 يا) مّلعم رباو تشبو ةيبور نافلا : ناطلسلا طخم

 مخوح ( زابنق) نوبزو ( ةيصقم ةءابع

 ٠ بهدم فيس و

 ديشرلا نباو هبارتحا يف دوعس نا ءادعا نم ناك لياح نم ةعمج ْن مهاربا 1(

 يبلف رتسملا قفار دق . هل اصالخا مهرثكاو ناطلسلا لاجر ردقا نم مويلا وهو

 لمأ ةضصق يلع صد نا مهاربأ تاأسف . رساودلا يداو ىلا - هتلج ريما ناك

 ًاقداص ناكو يلع ابصقف , هياتك ف يلف اهاور يتلا « رفاكلا ينارمثلا » و يداولا

 نيب وه اغ|١ قرفلا لك قرفلا نكلو . نيتياورلا نيب قرف تدحو ام ذأ كش الو

 قحتس نينثالا قالخا نيب قرفلا . ايما نوكي داكي يذلا يبرعلاو ملاعلا يزيلكتالا

 ريمأو ًارارم فلتخا ؛ سا رملا ابسهص وهو « يملق رتسلا نا روظي . ةيشابلا هده

 هفمركا ناطلسلا ةممظع نأ هتافو 2 نظا ام ىلع رصقلا يف هماقم كرد مف . هيلو

 يف نادئالا فاتخا . تافيرشتلا سيئر ىلا هتلحر رها لكو نيح ًازاتم ماركا

 اههفي ال ةغلب ةعرج نبا ىلع لمح واهياتك يف ةصقلا يبلف رتسملا صقف « ارفاذتو قيرطلا

 رش نأ زر الو يرزيلكتا موشن قيلد الل هلأ ام نإ يرمعلو ' هروظ ِق هئمط

 نا ًارارم هتلأس ؟ يبلف رتسملا يف لاق اذايف ةعيمج نبا امأ . سيفن يملع باتك يف
 . بوضغ ىلف : روفنلا هنم متشي امم هلاق ام لكو . ددرتو ىبأف ابلك ةصقلا "ىلع صقي

 رشملاىلا مسيرالا نم ب رلا نم ددحأو لك ىطعا 6 مرك هنكلو . بز وره ام ةميط

 8 نهمتلاو ملعلا بهم اذيحو يبرعلا قالخا اذمح .٠ تاريل

 دوا
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| 
ٍْ 

 ؤ
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 , لياح لها نم يلع ْن نايلس : تافيرشتلا سمر طخ

 . نوبزو تشيو ةيبور ةئمعب دا : ناطلسلا طخي
 (ماح) ىعار دياز ند ناطاس ْنض عاذه : تافيرشتلا سيئر طخ

 تانيئامع ) قوت ( بئاكر رسع هةعم رام

 . ( ةيده )
 نورشعو ةريل تكوعتسو ةسور فالا ةيئأك : ناطلاسلا طخ

 . ناسر فو ةيقدنب
 دحاو لك نيرشعلاو ةسخلا هلاجر ىلا مث
 ةئمسلا ىلا ةثملا نم ههنف سيكو ةوسك

 . هماقم بسح ةيبور

 معنلا يلو نيطعتسم ضايرلا 'نورحني نيذلا تائملا نم ةثالث ءالؤه
 وأ لمح لاملاو ةوسكلا قوف هعمو لها ىلا دوعي نم مهنهو . ايف

 . نيلاو ركسلاو (زرالا ) نّمّشلاو نمسلاو رمتلا نم نالمح

 ئرثاز اوءاج « دوعس نبا اياعر ريغ نم سانا ءامما ةدب رجلا يف نا

 دال نياو « قارعلا يف ريفضلا خياشم نم طيوص نبأ مهنه . نيماسم

 « ةرونملا ةنيدملا ف يلع يندب نم فيان نياو «لاشلا ْق ىزنع خياشم نم

 .نالعشلا يرون لبق نه ليخدلا نياو «نامس نه دياز نب ناطلس نباو

 برعلا لاجر رام ايك نم الحر اهسف نا موماعل صاير | نومّؤي ميلك

 ؛ًافاطعتساو افوخ اماو « ًالالحاو امحاما اهنومؤي < مهربكا لب مويلا
 دن ةىصاع نم دحا دوعب اماقو .٠ ةساس وا ةيدام ةدعاسم ءاغتبا اماو

 هتلراح ةلمبق سرس مود تاذ ه ءاح 3 هم رك ف هلدم هماحيف لجرأاو

 )١( اوزغ وأ اهاس اهدصق يا ةريدلا وا كلبلا رح .

 تالا



 برعلا كوام

 ناطلسلل لاقو ضايرلا يف ًامايا خيشلا ماقاف « هل تناد مث نينس عضب

 رابخا نم باجعالاو ةئمدلا ىلا ى عدال ما رابخا 55 ىت رحس

 . ةمرك

 ىلع ديحولا دهاشلا موي لك ناطلسلا باب يف نوخيني نم سل
 ىلع درفلا دهاشلا « ءادعا سمالاب اوناك نك نوح م سمل و 6 هذود

 لالطظ يفد 4 مصقلا يفد ل جالفالاو جرا ف ناف 8 هرادتقاو هم

 ام ىلعو مهتايح ىلع دوعس نبا مث هللا نودمح نم تائم !'' ىماسو اجأ
 حوارتي ءارقفلاو ةلهامسلا نم شمح ضاب رلا يفو . ةمعدو رباح نم هيف مم

 رهظلا موي لك نيترم رصقلا يف نولك أي نيفلالاو فلالا نيب مددع

 ؛« دشرلا تس رسأ اهتم « ديزي ام وأ ةرسأ ةئم ًاضيا اهفو . ءاسملاو

 « ويشللا نم اهلك« ديبعلاو ير اوملاو ةثوذلاو بانشلاو لباد ليخلاو

 "' بوهلس اب عزو . بوبهلش ا 3

 ضراعلا يىبوذح يهو ةسبونجلا دحت تاءطاقم نم جالفالاو جرخلا ) 0 ١

 . لياح ابيفو مويلا رمش لابجو ؛ اهدق يط ينب لابج نم ىمسو اجا (؟)
 زيزعلادبع ناطلسلا دنع نيومتلا زيزوو ةيلاملا ريزو بوبلشلا حااصنب دمت وه (*)

 الأ ٠ ابماكح ا تاللآ نم ةلآو ةيناطلسلا ةدارالا قىدص ريغ كانه ةرازولا امو

 . هيف بدر هي صالخا ةيقو - صالخ 4 فو باذع هيق مويشلا بيلص وه بوبملشلا نأ

 لوتي وبف . ثيريكلا دوع ىلا مقدما نه . ةريغصلاو ةريبكلا لمشت ةددعتم هتامبم

 عذريد“ حالسلا عزوبو 4 نمسلا عزويبد 2 بطحلا عزود 5 لماش / ماعلا عيزوتلا رمأ

 يذلا : هوف ضف ال لاق ٠ ةيورق هتاناسدلو 2 ةيودب ةيلوا ةرادالا يف هتقيرط .٠ لاملا

 ةاناع هلتقي رط يف سلو ' ءيش ال ةحيتنلاو 4 هديت حدر يذلاو 2 هددقت ٠ يدك

 يفد 03 لاومالا نم هتمد يف ال تشهدف هنزاخم موت تاذ يشب فوط .٠ ليضفتو

 تالق



 دوعس لآ زي زعلا دمع

 سلاج بوبلُسو قاورلا ف ثورظتنب ناوخالاو نابرعلا تدأر
 نوعزوب هلوح نزال ىف هتاوعاو « تاييورلا دعي هتدضنم ءارو

 نم اليوط ًافص سمشلا بورغ دنع موي لك ىرا تنكو . بايثلا

 باوبا نم باب دنع رظتنيو هءاعو لمح لك « ليخلا ةساس « ديبعلا

 وه . ةددعتم تاههمو ةريثك لزاتم بوهاشأ نا . ًاريعش هًالمسأ ب ويلس

 نْثا زخ ىلع هانلعحو ... ه انكلمو . ةنعارفلا رصم ِف فسوب لثم

 ماعلا عيبطملاو يفاطلسلا خبطملا يف لوالا مقلا كلذ عم وهو . ضرالا

 ناطلسال خبطي يذلا فصصلاف .زرالايا ف ريغ ف نافلتخ ال ئذللا

 . ناوخالاو نابرعلل خبطي يذلا كاذ نم نسحا هلاجرو

 نم نابرعلا كّتلوا رما اننا امدنع ىنلاه ضانرلا ىلا تلصو مود

 يف رصقلا لخادو رصقلا جراخ نيسلاج مهتيأد . ناوخاو رضحو ودب
 نوةكني يصعلا مهديابو“ ةيمصو لادر « نيطلا نم سلاح ىلع ةقورألا

 دحاما لثم ابنوعادب مرهافس ىلا اهسوؤر نوءفرب وا « ضرالا ام

 «ةنيكسلاو ةمظعلا ءادرب فتلم هرمأ بر مهنم دحاو لكو .زيلكتالا

 نم تائم . هل ثرتكي الو هراج ىلا رظني ال ريطخ ريمأ هنأك

 لله : يقمسفر تاأسو9 نوح رفآي نوتماص نوسلاح 6 ءارمالا »

 نورظتني مو ءادغلا تقو نآلا اما . ال :لاقف ؟ انيلع نوح رفتي اًواح

 مماعد يف مهنكلو . بوبلش هلو نم رمالا « لوخدلاب رمألا

 وع ةحفص حرش ميأت

 هدلهو 2 نومتلا تيب اذهو « ةريخذلاو حالسلا زخم اذه . ءايثالا نم هت ركاذ

 قوف ابضعب ةصوص رم سايكالا نم تامه نمتلا اذهو ؛ نمسلل دنهحلا ماص يباوجلا

 لعبم اهيف ام لك . كروبوينبو ندنلب نوهرلا نزاخمب ينتركذ ةفرغ ينلخدأ مث . ضعب
 ىدحأ ىف اهانمنغ : لاقف اهنع بوبلشلا تلأس ضعب قوف ةضعب سدكمو لوري

 . اهيف ام يردا الو عقاوملا

 ها4



 برعلا كولم

 نكمتلا9 اذاملو. مدلا ريغب ايوهلُس نورك ذي ال ريعلا لوطي زيزعلاد بعل

 . بوهلش اب كلب رغب هللا . نيز وه ام

 لي رصقلا ةحاس يف سبل سمشلا بورغ لبق موي لك ىرأ تنكو

 ءارقف نم ًاريبك امج « كانه ًادشتع رخآ ًاعج خيبطملا باب دنع هءارو

 « ةأرع اناممص و « نفافطا نلمح ءاسن « ةنيدملا جراخ نيم. وديلا

 هنم رشتنتو ةراذقلا لك أت ًاءح . ةيلاب ةقزم رابطا ف لاجرلا صعبو

 نم بفترادا مهديابو ةعاسلا هذه يف اًواج مبلك و . ةيركتلا حئاورلا

 نرورظتتي « خيبطلا نم ايش نورظتني راخفلا وا ساحنلا وا بشحلا

 . ةماعلا ةدئاملا تالضف

 ريثب أم يف ةحاصف غلباو ًالابو دّسا ًادبشم رقفلا يف تيأر ام

 «ةرادق ف عوجدو رقفل هنا .لئاهلا ىهشنملا اذه لكم نازحالاو طخستلا

 . ةعانق يف لذو « لذ يف ةراذقو

 كلم ىلع هنم ىشخم ناكل اهلك دت ندم يف رقفلا اذه لثم ناك ول

 دراوم ىلع مو نك ندملا رئاس نع زاتَم ةصاعلا نكلو . ةوعس نبا

 تلق ف س ملأ اذه لدم تاق كاذ عمو .٠ داللا دمسأ ىلا ريذلاو قزرلا

 ةمارك نم ضيا برعلا نم رضا نيع يفد بئاحالا نع ف طحيسل د

 « ناطلسلا ةمظع ىلع هتحرتقا حارتقاب لمعلا اذيحف . معنلاو رمالا يلو

 ميلغشيل . مهيلع قدصتي نا نم ًالدب نيلطءملا ةلهابسلا لغشي نأ وهو
 اهرثكاو داللا ف هاسملا رابآ حالصاك « ملسلا مانا ةماعلا لاغُسالا 2

 تأديب ىتلا تارايسلل قرطلا دسيعتو « ميمرتو حالصا ىلا ةحاح يف
 مهتيبج قرعب مهزبخ كاذ ذا نولك أنف « يط ديبلا يوطت » موبلا
 . نوعفدتلو نوعفتيو

 ةهرمث



 5 ووس لآ ؤيزفلا ليدع

 اولعف ام قوف لعفنو

 - نوهملاو نويقرششلا لطخ هيفو ةمكح هيف رعشلا نه تيب

 كل نبلاوس لع بدك“ - ةييهذملا ةوعدلا يف هنقوم - تاطلسلا لهاست

 ةد_حولا ىف هيأر 3 يزك رمهاللا مكحلا - برخلاو ةسايسلاو ندلا

 . نيسح كاملا نيبو هنبب ةلباقملا  ةيب رعلا

 يف طئاحلا ىلع بوتكملا رعشلا نم ًائيس قياسلا لصفلا يف تاقث
 ةاسملا يف دعاوقو نييدجنلا قالخال ريوصت هيفو « ماعلا سلجملا قاور

 نم زيرعلادبع ناطلسلا جيلاخي ام ضعي سكسي هف لب ٠ اهملع نوُكمتي

 تارغآ ناتيب كانهو . لامآلاو دصاقملا فيرش نمو ىركذلا ملأ

 ًاوفع . نويقرشلا هفلأ يذلا لطألا نمو ةمكتللا نم جيزم امهيف

 دنهلاو نيالا نال ؛« ميمعتلا 2 نيف رسشلا ىلع ين اننا . ءىراقلا اهما

 يف نامزلا هدسفا ام حلصت تماق وا جيزملا كاذ تذبذ نيصلا ىتح

 ةيكاألا نم جييزملا كاذ : نذا لوقا نا بحي . ماكحالاو ديلاقتلا

 باقلاو حورلاو لقعلا مهنم ردخف نوماسملا هفلأ يذلا لطخلاو

 ءهسممو هشعني ديدج ركف ىلا طشني اهاقف لقعلا ردخ . كلذك

 ةيلملاب سحي الف باقلا ردخو « ابتحص همف اع ث رتكت الف حو رلا ردخو

 « تاداعلا دق نم هفلأ ام ذبن ىلع هلمحب اسموق اندم [ساسحا ةكرتشملا
 ناطلسلا ةرضح يف ةرم تأرق.تالبعزألاو ديلاقتلا مذ نم هديقي امو

 : هباب قوق بشك ام

 (07) ؟ برعلا كولم

 هما



 يرعلا .كولم

 لكتن باسنالا ىلع موي انلئاوا تمرك ناو انسا
 سيل : مع ام ىنعملاو ©« تلقف « ئنغم ال ١١ ىنبم ًاطولغم ءاج

 لآ تيب يف دجماو ةدايسلا نالو « اهب نولمعي مهنال دحن لها مرتحاو

 عفربأ نمر ف نحنو ُق نومطا رق ومد نويماصع منا ..اهنع ااشن دوعس

 يناثلا تيبلا نككلو . تائهاقملا ىلعا ىلا هيف يطارف ويدلا يماصعلا

 اولعف املثم لعفنو ىنبت انلئاوا تناك اك ين
 مثا رج هنم رشتنت يذلا عقنتسملا انه اه. لطخلا انه اه

 ليلحت ىف انلهاست اذا اناو . ةبينيدلاو ةيسايسلاو ةيعاّتجالا انضارما

 . هب لمعلا نيقزشلا عفتني كش اال يذلا هقصن مس هريسفتو تبمسلا

 ىنبت نا سأبالف . هريفاذحب هلك يفاملا ذين عيطتسن اننا نظا الذا
 ... الشم ةيكلم انتموكح نوككت نا انلثاوا ينبت تناك اك
 ىنبت تناكح ام ذاتسالا ةرضح اب ينبن نحن : الئاق هتمظع ينعطاقف
 ليوط اب تئسحا : تلقف .اولعف ام قوف لعفن اننكلو . انلثاوا
 فرشت نم لك أرق اذا ىتح نذا تيبلا اوحلصا . تئسحا رمعلا
 : ميدل لوثملا

 اولعف ام قوف لعفنو ىتئبت انلئاوا تناك ام ينبن

 ىلا لنرارسمعلاو قرلا باسا نم مرح ناهز 2 اهدمو لامعالا ريطخ

 : ةتحصو يثيللا لكوتملل وه 10(

 لكتت باسحالا ىلع اهوي 202 تهرك انباسحا ناو انا

 هم



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 كلملا ادذه.ززعو ف هدادجأ كلم )م تاحوتفلا رود )2 لروالا هرود ف

 ءىطخ الف « نيدثالا ردصم دوج ف وه يذلا نيدلاب و «نمالاو لدعلاب

 « ودنلا هريضحت ىف هنككلو . انلثاوا ىنبت تناك اك ىنبن لاق اذا هومي وا

 يفو '٠' *رجلا ىعدت يتلا ىرقلاو ند للا نم ديدجلا سسأت يفو

 املا ذاشما ءاطعا يفد )م هيهدم ناك اهبم ةمدُخا نس نم هما دختسا

 اسبنف اونقلتبل رصم ىلا دحن نم ًانابتف هلاسرا يفو . ةيبنجا ةكرشل
 صضعدبو تارايسلا ضانرأا ىلا هراضحتسا يفو 2 ةعئكدجلا مولعلا

 .٠ هدادمسأ

 ةطخلا هذه نع اعاد نوضربي ال ءاماعلاو خياشملا ناك اذا ىلامد الو

 ةلثادلا هتسامس ف ءىشد هوضرلعي نا مه سل دا « ةسنارمعلا

 بصعتلا ديدش هنا ليق ناو « وهو . نددلا سمت ال ىتلا ةمجراخلاو

 وهام ف لهاستدو ©« رضي ال ام ف لهاجتيف ةارادملا نسحن « هيهذمل

 هزذحجر م صعب اهيق ةمكن ل ادحا ءاماعأا دحأ ه وفد لق ٠ هدالبل دمقم

 تناك رمعلا ليوط اي مكدادجا مايا يف : اًلّثم لوقيف ىسالاو دجولا نم

 زيزعلا دبع عمسيف . اهلك ةديدجلا لكاشملا هذه نم ةحيرتسم ايندلا

 نولبمي نم ءابدالا نم مهيفو ءادعالا هنع هعيشي امم ثرتكي اماقو

 قلعتت ينلا نوؤشلا نم ريثك يف ءارآلا تبراضت كلذل . ثيدحلا دحت

 ردبلا اهانب دجن يف ةديدج ةيرق وا ةنيده لكو . ةرجه عمج رجلا )١(
 رضحلا ىلا ةوادبلا نمو نيدلا ىلا ةلابجلا نم ابيلا اورحبف اورضحتو اونّيد نيذلا

 ٠ 5 ره دا
 ٍي

 هر



 برعلا كواف

 نياوالا اهراصناو ةيباهولا ها ىق.ةملا هفتوم ىف ًاضوصخ هدالسو هب
 نظا ام ىلع تاماظلا صضعب ”تددب دقف . ناوخالاو ءاماعلا « نييصعتملا

 لعسا نالا تئدحو ٠ انقيقح ”اقداص ًاريوصت ءىراقال لحرلا قر روصت ف

 . بيرلا ضعب اهنم يف رماخم ناك يتلا ةيبهذملا ةسايسلا اياوز يف ”احابصم

 ريا ينقدصي نأ ءامكذالا ناطلسلا لاجر دحا موي تاذ تلأس

 5 امقعىقدص لونا ركش الو ركنا ال : تلقف «صاخلا هنأرب ل ره وا

 هرمأ 2 يقدادص رثاح ينكلو . نيدحوملا ماما وبف 4 ةينيدلا مس وشلا

 ىف نيك رشملا براحت نا مامالا ىلع نا دقتعي هنظت لبف . ناوخالاو

 أذه هتيظع لأسا نا يي ف 9 اونئدد ىذدح مث دهام نا « ناكم لك

 دقتعمب ناطلسلا نا هارأ ىذلاو . لءفت ال : ىقيدص لاقف . لاؤسلا

 ابليزي ال ةريح يف يلا رك ذا ام ىلع ناطلسلل تاق امو . عوضوملا

 نع ايضار نوكا ال تك اس اهلا صضايرلا نم ترفاس ادذاو 4 هأوس

 ام لك يتلأسا : هتمظع لاقف . بتكا ام ىف هملا ءيسا دقو © ىسفن

 كسفن ينو اندنع نه ترفاس اذا كحماسا الو , هيلع كييجا اناو يغبت

 بجاولانم نا نورت له : تاقف ءاهضماغ ىلحن ةلأسم وا اهيضقن ةحاح

 ؟ ديحوتلا ند ىف اولخدي ىتح نبك رشملا ةيراحم ىنيدلا

 مْ هاصعب نيثب رض صرالا برضو .٠ ال 0 ال : روفلا ىلع باحاف

 مو ةعيجلا لها نم لا نيثالث نم رثكا كانه اندنع « اسحلا اذه : لاق

 نم اورثكي الا مهأسن انا الا . دحا مهل ضرعتي ال نينمآ نوشيعي
 انارب اكانسل . ذاتسا اي لابلا نئمطم نك .. .مهتالافتحا يف تارهاظملا

 ىلا, توك نا بحت ناكو . ردثآ لاؤسي يل اوحم«اتلقف. سانلا ضعب

 'يسايسلا بحاولا نم نورت لهو. ٠ .ينيدلا بحاولا نم نورت له:لوالا
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 دا وعس لآ زيرعلا دنع

 .نيدلا ريغ ةسايسلا : الث 8 ينباجحاف 0 | وذي دي ى -_ نيك رشمملا اويراخت نا

 هيغيتام نيدلا ناح اذاف . ئدلا هلل ال ”ائمش يغبذ ال دحت لهأ اننكلو
 ب راف ةسايسلا ثتازحع اذاو .٠ ةللغ هققحتل اه ذختن ى لا ةساسلاقف

 قدك برملا يف يف لكد

 ع ةماعو ةيرعو ةردجخ )م ىتَس عيص اوم ِف تعا دفة لك يلزنم

 ال ريبك لسجر لك لثم زيزعلا دبع ناطلسلا نا * رك ذأس امو مدقت
 ةسامسلا يف هناو ؛« سمالاب هلمع ضقاني مولا هلمع نا هيف لاقي نا ىشخي

 بلغت يتلا رئاشع او اهكلتما ي لا نادلنلا لا همكح 5 ورش .٠ نيدلا 5 هريغ

 رمؤي نا ردنيو . ةللحمو ةسهدم نم ةصاخلا اهلها نوؤُس ىعار اهملع

 ٠ اباها ربع نم ىه نم أبسق

 ىف ناطللا يأر ىلع ءىراقلا علطا لصفلا اذه متخا نا لبق
 عوضوملا 6 2 مهيولقو مولا ب رعلا كولم راكفا لخغشد يذلا عوضوملا

 اهزارآو اهرامخا تناكف « ناكم لك يف ةيبرعلا ةفاحصلا 0 يذلا
 لغش يذلا عوضوملا 5 6 ىهمالا ض رغلاو ةصقانلا ١! ةقيقحلا ن و زم ه-ف

 بجاص روس مم داع ء ىلع هم هيق أورا سف متفاحصو زيلكتالا 50 كا لك

 هئارآ نم مول لك ريغيو « هءادعاو هيأ اديصأ مول لك دعد يذلا ةحاصملا

 «ناطلسلا نكد ةديدع تاساح ْف اني دح ةمذ رعلا ةدحولا تناك

 كلت همي دج ةصالخ تنودف عوضوم ا ْف ضاقا 6 لء>رلا مول اند امدنع

 ءابف يأطخ حلصاو اهأرقف « ةيلاتلا ةليللا يف هيلع اهتضرعو ةليللا

 نيلاملا 2 ابكاهو



 يرعلا كولم

 ةيبرعلا ةدحولا يف زيزءلا دبع ناطلسلا يأر
 رصقلاب ىلزنم يف 14١ ةنس ةرخالا يدامحا» ةلمل هل ثيادح نم

 يف صالخاب ىعس نم دعاسيو ةيبرعلا ةدحولا ىغغيس وه
 ةعسلاو ةماعزلا لبقيو ؛ ةياغلا هذهل دقعي (ءاتجا رضحيف . اهقيقحت
 عيطتسيو اهل لها هنا هداقتعال ابلكح ةيبرعلا دالبلا ىلع اكلم
 . اهزيزعت

 « هتركف نع لوحتي الو كلذ لبقي وهف هريغ برعلا مياب اذاو

 . عيطتسي اع ةيبرعلا ةيضقلا ةمدخ يف رمتسي لب

 ءارما نيب ىلرع فلح وا فالتئا ناك و ةدحولا ققحتت مل اذاو
 ةيداصتقالا مهللاصم ةنامفلو ايسايسو ًايونعم موش زيزعتل برعلا
 . هيلا مضني ويف ةكرتشملا

 ةلود فلاحي هتسايس ىلع وهف فلحلا الو ةدحولا نكت ملاذاو
 . اهلسو هلي ةكرتثشم حل اصمل نوكت

 « دحا ىلع ءادتعالا يغيب ال هدالب لس يف لجر وه لاح لك يف -
 . هيلع دحا يدتعي نا ىلأي هنكلو

 ناطاسلا تعلطاو هالعا وه امك ةلللا كلت ثيدحلا ةصالخ تبتك
 ملتلا ذا مث ةرقف ةرقف بتك اه أرقف . ةياورلا ةحص ققحتأل اهيلع
 ةداك لرقن ال نمغ . اهنف انمهف تأسا : الئاق ةيناثلا ةرقفلا لع برخو
 راسا .نوك ال اذه نكللو .اهيلع تين الو يفاحيرلا ذاتسالا انع اهلقني
 لبقن الو انسفنا فرعن نه : لاق مث ةيناثلا ةرقفلا ىلا ركتي وهو
 . انريغ يف ةسائرلا

 ال انا 9 عادولا ةعاس نيسح كلا يل هلاق ام ءىراقلا ركذيأ
 تنك ًاعبات  ةدحولا يا  اهقيقحت يف دعاساو  ةماعزلا يا  اويغبا

 هما



 دوعس لآ زيزعلا دنع

 عم نيتدهاعملا عقوي نا ضفر هنا كلذك رك ذي ال وأ . اعءومتم وأ
 هايقلي مل « ةماعلا ةماعزلاب هل افرتعي م امهنال يسيردالاو ىمحي ماهالا
 3 برعلا كلع

 « ناطلسلا لوقو كلملا لوق « نيلوقلا نيب. ءىراقلا لباق اذاف

 م دوعس نا ةحارصب ًايفيرش ناك ناؤ بجعيلا

 همام



 مب رعلا كولم -

 مثولا
 - يساءوأا نتاطلللا  ةيرغلاو ىملا - قلحر يف تفخ ةره مك

 ىنعم ام - ةكرأأ ماما هلاقع ملصي مشاه ديسلا جعزي يذلا توملا

  ةئجلا يف تصح مشاه ديسلا بهأ - تيصو بتكأ - تيوكلا ىلا

 مراكم - رفحلا يف الا ءام ال - « ًاضيا ٍقآرم ثراو كتامج دقو »
 -ةفينح يداو س- ةيعردلا - ضايرلا نم جرخت ةلفاقلا - زيزعلا دبع

 نودرتسسو نوءلاسي ناوشا- ءام الو نايلقلا ددعت - ةنيبعلا بئارخ

  ةيدسجلا تاضايرلا نسحا - تومهرديو توئغي عب رلا - مهمالس

 نيد» - مَمو ناطحق - ارقشو ادمرث - مشولا - بطخلاو ةيديحلا

 مشولا يف ءاملا ةرزغ - « اندنع مقتو انتانب نه تنب كج وزئف نيما اب

 - ريرج رعاشلا دلي - نيقلا ءىرما « ةريد » - مولا روصق ب

 ايك تفخ دق « ةيبرعلا يتلحر يف تارم ثالث بعرلا ييشغ دق

 ىلع فوْلا ضيق . راذتعا الو فسلفت الو 2« تارمثالث سانلا فاخي

 ةدارالا ينم عزعزف « نيمويو امولو « نيتبينهو ةبينه ىب قامحو يلق

 د تفرعو )2 ريك الا ناسالا قدللغع لكموت تف رعف )م ناعالاو
 كب

 اوةلطاو بشاوحلا رك اسع انب قط امدنع ينام ىلع تفخ ةرم لدا

 ما تنا ينتسحأ :ةيوام يف تلئس امدنع ةماظم ةعلق يف لقتعا نأ تفخ

 ف ىمل ا يدم د امدنع هللا ةمحر نه أهسف تسمي ةرم ثلاثو 9

 لذا ف سحيم ةرار ا ةحرذدو [مايا اهريسأ تكف « صاير ا را

 ش . ءيش لك ةئاخا مف يف حلا ةماكلا كلت
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 داوعس لآ زيرعلا كميع

 يلا ىتلحر ىف رم لوال تسسحأو ضارلا يف ةرم تفخ معلا

 « ءافث ثلاو ةدصلا ب 5 نع ديعي ؛ يلهاو يدالب ن ع ديعي « ةدرغلا ف

 نم هلا ينضاع 9 2 تنك ةنللا كلت يف ينا ديب .٠ ءابطالا نعو

 يند وهب كتراكن 1 مراكملاو داللا كيس ربك الا د لحجر ةفادص

 تلكا له .  ىلا ةروس ففخ ءيشب ةرم لك ءيجحيو موي لك

 ٠ نآلا هنم ذخ . مدلا دربي بارش اذه 9 ذاتسالا يقيدص اي انيكنكلا

 ةماستبا لثم ينشعني ام تدجو ام تايطرملاو اهلك ريقاقعلا يف ينكلو

 ْ . هتامكو هتدفاصمو ناطلسلا

 . لوقا . يفنايح ىلع ةفئاخو "ايئتكم ناب كلذ عم تنك دق

 نيك ءيثب « كتايحو «يه امو . قامح ىلع افئاخ <« بمحنلا ةرضح اي

 توملانال ال توملا تفش . ءايلوالا لوقي اك اهيحاص هل رخس اه الول
 يلع عطقي « ينجعزي هنال لب  ًارخف ال اعاضتا كلذ لوقا - ينفي
 اًنوص عما تلكو . ينتلحر فصن يف ينفقوي (هنم ةحببم يف اناو يلمع

 يهو «ةثملادعي عبرالا دودح ىلع ةرارخلا ةجرد تناك ذا شاعئرا همف

 « مولا : ددربو لوقي ًاتوص عمسا تنك « نايذهلا اهدنع رفتغي ةجرد

 تاه . تيوكلا ىلا . . . تيوكلا «هديرب © ةزيلع « رسلا يداو

 . ميحد اي ةطيرخلا
 هلمسو هريس يف ةافحاسلا وهو ( نمحر لا دبع رصتخم ) محد ناكو

 .  هئيعي توملا فيط بناكحم ةرذقلا ءاضنبلا هصيمق يف ءيحو حور

 دق نوكا « ةطراخلاب ءىحي نا لق « يننكلو . رشا ذاّتسا ان رشا

 طئارخ يدل ناكو . تارم رشع تيوكلا ىلا ىلا ربظ ىلع ترفاس

 تاقشملا تفعاضو تافاسملا يرظن يف تمسح رصقلا يف امتدجو ةريبك

 ىلا داع وا « ةمحصلا لوط نم بلصت دق ناكف ماه كيلا يقيفر اما

88 



 برعلا كولم

 ةذفانلا دنع فقاو وهو ىقامح هاسنا ال . يلا يثرن ال راصف « هتيالص

 ىلا قيرطلا تاقكم 2 فصيو «© هلاقع عصو 2 هديب ةاآرملاو

 ةارملا كلتلت لوانتي يدب ةطراخلا ىرب ةرم لك ناكو : تيوككلا

 ةاملا يب ربو 2 رفملا قف الا ءام هل : لوقي وهو اهني زيف « هةهحور نيزيل

 انغ ينقساف الأ . تازافم اهلك : كلذ قوف ينعمسيو < تازافم اهلك

 ”هغلا وه يل لقو

 دالبلا بلق ريغ يف تنك اذا « ةرابعلا ف سل ! تيوكحلا ىلا
 ياسعع يف كنا ابهقش 3 بارطضالاو فوْلا ىلا وعدد ام )م ةيبرعلا

 هبف تددعت يرام بك رم يف كقفارت ةمالسلاف تيوكلا كتحو

 « تيوككلا : تلقو قارعلا ىف تنك ولو . نائئمطالاو ةحارلا بابسا
 ةرصملا ىلا دادغي نم تالحعلا ىلع كلمحف « راخبلا كلذك كامل

 نم أئيش « برعلا طش يف يرحت يهو « كيرت ةرغاب ىلا كانه كلكيو

 « نامزلا دي هترفح جيلا نم نوج نم كلزنتو « هيتفض ىلع ةنجلا
 . ناسنالاو رحبلا هيلا نأيطاف

 كءارو 2 صضائرأا ُْق تناو “ تب وكلا ىلإ : ةراسعلا كلت نكلو

 نم وأ رساودلا نم لدحر ا ت.سلو 4 دوقنلاو ءانهدلا كماماو ءانهدلا

 -لبالا-«لبيلا 0 ريغ تا رئاطلاو تاراعسلا نم كيدل سيل و 6« هرم ينب

 ديسلاف كلذ عمو . توملاو ءاقثلا اهوخاب كرخافت يتلا ةنحلا يه امنا
 درحا مشل اما ركا ءاسوم ةرسالاو تخاللا يلا بد ناك مشاه

 رححتساف يي ىتفسافو يف ردع نم رثك || هلل عل ,ااكمد ءوكللاو حا 2 مدضصق ل 1

 . هيلق

 ىلا رفاس « بدأتم معتم « ذاتسا اي < نيز لحجر دمحا خسشلا -

 كسنت ةنيدم تيوكلاو .هلك آمو هسبال قناتي وهو « ابددوا
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 دوعس لآ زيرعلا دبع

 اهسفو يكسو اهيفو «.ناخد اهيف ٠ ةيبرعلا دالبلا سيراب يه . ضايرلا

 .٠ . ىفشتسم و بسبط اهنف معن . ىفشنسمو بمبط اهمفو «ءاسنلا نم جابملا

 0 يف الإ ءام ال : لوقيو هلاقع عضو كييف ةآرملا ىلا ردابي مث

 ْ . رفا

 ٠ْ . تيوكلا ىلا لصا نا لبق مشاه دمس اي تومأ دقو

 ٍ تدهاش دقذف تم كنا'بهو ه٠ داتسا أن ةلدوط ةفسالفلا ةامح -

 ٠ ةنلطا ىلا لوخدلاب كل نذويف «ناوخالاو ضايرلا

 ءاعاملا ىبطعاو ... محد |. ةطراخا تاه ءل ل ال كل ةنحلا -

 هاتي وكلا ىلا ينيفكي ام ب رشأس

 : دنسلا تحت ة5 رملا عضوو هلاقع لدع نا دعب مش اه دمسلا

 داتسا ن ةنولاب دقتعت ال

 .٠ كيالوا مال دقتعا ل

 .٠ يبنلاو ميركلا باتكلا ةداهبشم ةنئاك ةنحلا نكلو

 ينم شيشخ كل يه . يلازغلا لاق امي هلملا ةنج

 0 ”دجأ انا

 ٠ اهمف كتصح يندهتا 0-3

 ؟ كلذب ةحح يل بتكت وأ
 3 ريطاو قرولا تاه محد اب 3

 ةتطا نا ضرف ىلع : يلي ام تبتكف مشاه ديسلا امهب 'يلا ردابف

 يمعفاشلا ىنسلا ىتي وكلا دمحا ديسلا نيا مساه ديسلا بها ىناف ةدوحوم

 هللاب : الئاق هداعأف 0 هيلا هتعفذو كصلا تعقزؤو 7 ابمف ىنصح ىعافرلا
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 برحلا كواه

 : نيتغللاب يمسأ تنود دقو ©« تاقف . ضيا ةيزيلكنالاب هضما ناتسا اب

 بادتنالابا احصا زياكن الا نا وا ايزيلكنا ًاراشتسم ناوضرأ نا ع نظتأ

 بق تنك . هلاقع لدعي ةآرالا ىلا داعو « ملعا هللا : لاقف ؟ ةدحلا 5

 : ىنيعادب توملاو تلقف يقيدص ةامح ف ةيمهالا نم ةآر هلل ام تكردإ

 ْ : ىدانو نيترحلاب " ريسف ٠ اضيا يتآرم ثراو كتلعج دقو

 ٠ هاورقا تاه محد اي

 ةئم - مشولا اذهو ضايرلا يه هذه . ةطراخلا تاه محد اي
 اليم نوسمخو ةّئم  ةديربف ةزينعف ارقشف رسلا يداو كاهو - ليم

 ٠ اليم نوسمخو َةّنم - رفحلا ىلا هديرب نمو

 . رقحلا يف الا ءام ال : مشاه ديسلا
 ةئمسمح ةلخغا  اهلثم تيوككلا ىلا رفحلا نمو ٠ هللا ىلع انلكوت

 يف تاعاس سمخو ةرايسلا يف ةعاس نيرشع ةريسم « اليم نوسمخو

 الو اهمف ريطن نا ديرت ال دالي ْف |:نككلو 2١ « نكوهلا » ريط ةرئاطلا

 انيمحاو ابيلها ؛ انيبحاو « اهتازافم يف ىتح ان تباط دقف .٠ اهقوف

 امو مهب دادزنل ةافحلسلاك محد ةقيرط ىلع اهيف ريسلا انددوف < مهنيراعب

 ٠ ”ايح دادزنو امأع

 ىف تنسحا : ريقعلا يف انك امدنع زيلكلالا نيفظوملا دحا يل لاق

 مصقلا ىلا لصتف لولذلا بوكر ىلع احيردت دوءتتسف انه نم كرفس

 ٠ تي وكلا ىلا مصقلا نم رفسلا ىلع كاذ ذا ىوقتف تبلصت دقو

 مراكم نم ينيحص امهمو ٠ دجن يف قرطلا رعوا لاقي قطاو اهنا
 دقفشيعلا ضفخو نمالاو ةحارلا بايسا نم زيزعلا ديع ناطلسلا ةمظع
 نم انجرخ . اهو ةابعتو ةقشم تالحرلا دّسا "يلع ةلحرلا هذه تناك

 . « نوهلا ريس ءيطبلا ريلا يف دحن لها لوقي 600
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 يهاطلاو مداخلاو سراحلاو قتفرلا انفو ًايكار ريشع ىنثا ضايرلا

 انعمو ؛ حبذلل مغ اا نم ًاعبطق ق قوسب وهو ؛« نيداعبلا يعادو يج توبقلاو

 توكسلاو ريسع نم لسفلا ى ة> ةنوؤملا نيغاوم ىفو « مالا ةلما ىف

 . ندنل نم

 الو عبرلا نم دحا هآر ام ثيبخ ليقث فيض انعم ناك هنا ىلع

 هثأك هءارو ام قرب ناك يذلا لولذه  لولذه ةلجلا ريمأ هب مع

 1 رب ل ؛ هلجا نم تربح” نك وا ةلملاب صتخم ءيش هيلع ىف الف هماما

 يفيدر ؛ ًافيدر صايرلا نم انقفار دقف . هب مع الو لق“ ل فضلا كاد

 ىلا ني نم 'يلع ًابيرح ربشي ناكو ! ىملا* حبس « لوالا يقيفر لب انا

 هيلع لمحاف راللاب ىلع لمحف يدوح.و يفند و هدوجو تيل ناح

 تا نود « اهلك ةلحرلا ءانثا « ديزيو ًارهش برا تماد . انيكلإ
 .ةمقو ةلده لكو ةنده ةعقو لك عبتي ناكف . انم دحا زوفي

 يداحينتساو ةكيرفلا ىلا ىلوصو دعي الا نيبملا رصنلا ل بتكي لو

 . نائيل ءاوه

 ءامم ءتحت زيزعلا ءىراقلا اهيا لازن ال اننا . نانيل نم نآلا نمن نبا

 دلب ةحوفنملا ىلا ابونج دن يتلا ضايرلا نيتاسب لالظ يفو ضراعلا
 ةصاعو « قيوط ليج يف ًالبلق اندعص . تاقلعملا لادر دحا ىشعالا

 دعب « انالطا مث . اهتحت ةحوفنملاو انءارو لبجلا حفس دنع يه يتلا دحن

 : اًلْئاَق لولذه هيلا راشا مودم جرب ىلع « ًالامث تاعاس ثالث ريس

 . ةيعردلا ىلع اهقلطاو هعفادم يرصملا مهاربا بصن كانه

 ةعاس فصن دعب تدب برا كلت ةصق انيلع  صقي ناك اننيو

 اهيف تايتخا لثالا و ليخنلا نم نيتاسب لامشب اة رش اهتلامقو «ابتحت لالطالا

 ةفينح يداو نم بعش يف انلزن . ةديدجلا ةيعردلا موملا يه يتلا ةيرقلا

 0ع



 قيقع يف انخخلا مث مث « لسلق نيتعردلا نيب انرسو « ةماملا ىلا يففي يذلا
 مايا بصني لولذه رما نا دعبو . ليخنلاو لالطالا يظ نيب ليسلا
 فلعلاو راثال بطحلا بلطي الو سر ةدلدلا ريما ىلا لسرأ ءاشملا دادعاو
 عفادم اهرمد يتلا ةساهولا ةصاع ىلا ينقفأ ري ىشنم م «© بئاكرال

 . فينو ةنس ةّئم دنم نييرصملا

 روصق اياقي .هتيشاح ىلع ةّئاقلا لمسلا نم يلرغلا بناجلا ىلا اندعص

 ىلع ًالامث فرشت تناك ةريبك ةنيدم قاوسا يف نت اذاف « دوعس لآ
 ةعطاقم يف ةريغص ةعقب مويلا يه يتلا ةماملا ىلع ًابونحو قّيوط لبج
 انارمت نم قبب مل تاحاس يفو « تعادت ناردح نيب انيشمف « جرخلا

 انلزنو « روصقلا نيب ةمدهتم روسج ىلع انففوو « ةيفاعلا موسرلا ريغ

 . نامزلا اهمدر رابآ ىلا ةيربم تاجرد يف

 لجز اهتاناح يف ليللاب نجلل ةشحوم سرثلا ربظ لثم ةدلبو
 مويلا يف انرس . ةريزجلا يف ةنيدم ربك ١ ةنس ةّنم ذنم ةيعردلا تناك

 . سراودلا اهولط لالظ يف لازن ال نو ةفينح يداو يف ةعاس يناثلا

 دوعسو لوالا زيزعلا دبع دبع يف « اهدجب مايا يف تناك اذا بحع الف

 رطق لك نم برعلا ابمي « نيم رحلا دعب ةيبرعلا دالبلا بطق « ربك الا

 .تومرضحو طقسمو نام نم . راتاللو اهمئارماب داحنةسالل يصق

 نمو « نيرحالاو تيوكلاو قارعلا نمو « ةمعردلا ىلا نوئيحن اوناك

 ْ . زاحملاو ريسعو نمنلا

 ودعلا اهرمد دقو ةفضح يداو ف ددعل ةيصاع يه هذه

 مهبورحيف دوعس لآ اهلعح دقو اهنم ةبيرق ةليسج" يه هذهو . يبنجالا

 .فصن ةريسم ىلع « خيشلا دلب » يف نحن اهو . ةيعردلا لثم ةيلهالا

 < باهولا ديعنب دمه سأر طقسم « «خئمشلا دلب» يه . ةليبجب نم ةعاس
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 تناك. . دبل“ ىلع ينخا يذلا اهللع ىنخا دقو « ةروهشملا ةئيسعلا

 ددع انشهداف «ابيف ةعاس انرسف « ابموسرو اهتئارخ نيب انقيرط

 ة.كتحعو ةقيمع يهو « راسلا ىلاو نيميلا ىلا اهارن انك يتلا '' نابلقلا

 . ةمودرم ةفاج « دبل ىلع ىنخا نم اي « ابلكو « ءانملا

 نا ريغ « فاج ساي ةحطس « ميسف لهس طسو ةئاق ةنيمعلا تناك

 ةددعتما ناملقلا ىنعم ام . ةريثك هاسسملا نم يراجم كشالو هنت

 ؟ كلذ الول
 اهترجه . اهبلق يف الو اهنويع يف ال « ةنييعلا يف ءام الف موبلا اما

 ""لمرحلاو ءاهرود يف "' بسلا تينف «سنالا اهرحبف «ةيفخلا يقاوسلا

 ءاهيراجت نع هايملا تاوحتف «ضرالا نم علض اهتحت كد“ « اهامح يف

 اهراوج يف نا ولو . روصقلاو لزانملا ابقوف تكدو « نايلقلا تيضنف

 دف .ةديدجلا ةيعردلا لثم ةديدج ةنييع' اهدنع تماقل ءاملا ضعب مويلا

 يراعي لود تلقن*وا ترحه ىتلا نادلملا نم اهريغ دحن ىف تدهاش

 ْ . ابحت هانملا

 دبع نب دمح اهنم ”ايراه رف موي ةرماعلا دحن ندم نم ةئيبعلا تناك

 يداولا اذه ناكلي.ةيعردلا يف نرقم نب دوعس ريمالا ىلا ألو باهولا

 لصتي تاك يتلا ىرقلاو نادلبلاب ةباحصلا مايا يف ًارماع ةفينح يداو

 هيف ةباحصلا روبقف مويلا اما ٠ ةئيمعلا ىلا ةيعردلا نم ضعبب اهضعب

 املك يه باهولا دبع نب خيشلا سأر طقسم « ةمَتليَسْم « ةريد »و

 )١( ةيقاسو ءام رثب يا ( بيلح دجنيف ظفلت ) بسماق عمج نابلق .

 بلحطلاب هيبش روخصلا ولءي تابن رجلا قس (؟) . ٠

 ( 0مغلبلا جرخي هبح نأ لبق . يشاوملا هلكأت ال نويطلا لثم تابن لمرحلا
 مدلا يفصيو ًالابسا !دوسلاو .
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 برغلا كواف

 رخه دق لب . نارحملاو بارا يف ةدحاو ضرالا تحت ناملقلا لّثْم
 ىيوشلا ريغ رحشلا نم قبي لو « راهزالاو رابطالا ىثح ةفينح يداو
 نم لللاكا وا نارمعلا دبك يف نامزلا بلاخم اهنأك . ملسلاو حلطلاك
 . سراودلا لولطال كوشلا

 كانه . نيدلا يف ناوخالا ءالؤه ةبرخالا يف لسلاو حلطلا لثمو
 . ثيدحاو نآرقلا اوماعتبل «  اورق » ضايرلا ىلا نوبهاذ ةثالث
 2 موم ولع م ملطتسيل مهثدح ل ولذه حا دو . مالسلا انددرف ائيلع اوملس

 ائمبسو . ائمالس اننل اودر : لوقي مهذم ًادحاو انعمس مث ) مهرابخا (

 ليبسلا لعشا مث . ميل در مكمالس : جيصي هلولذب ريدا دقو ًالولذه
 مث انيلع اوماس « لاهج ودب : نخديو كحضي وهو لاقف ريخلا هتلأسف
 (ف « لّْملاب رجاتي ءاج يروس : تلقف كنع يف ولأس . مالسلا ىلع اومدن
 . انمالس انا اودر . رفاك يزيلكلا وه : ممدحا لاقو « اوقدص
 . محملا ىلا مههالسو م6تددرف

 ممردي حارو « ةضافضفلا ةفيرعلا هتكحض ماندي يفامحعلا كحضف
 ٠ : ينفيو

 ( نسح اهودع يتلا ةقانلا بكار اي ) نيز اجيجه ىللا بستاراب
 ( اهيحاص ردص تقمضذ ام ) اهمعار ردص تحض ام
 ( نيعلا شمر ) نيعلاب كتشامر نم عرسأ

 ( نيملاب زمغلا يا ) اهيهلت نيعلا ةشامرو
 نيموسب هذخأت رششعلا ىشمم

 اهمعار لم ام كيت

 ءادوس ةقان الا انيئاكر نم لولذ لك حيد ىغتي ناك هنأكو
 رطضتف « ةراغ الا ريسلا ىبأت تناك ' نوبزيملا اهتم <« نورح ءارعش
 كعامل



 دوعس لا زيزعلا دمع

 قلطي مث « نيح ىلا نيح نم عدرلا نع فلختي نأ يجوبقلا ماس اهمعار

 لادهت يه وا لع نم ليسلا هطح رخيص د رماج م اهنأك ءيحدف نانعلا اهل

 لحرلاب ةقلعملا_ةوهقلانيعاوم  ليماعملاو « عم جئاطلا رحبلاو دعرلاك

 انيئاكر ىلا اهنم يرست ىتح انب قحلت دكت ملو . ًاناسحتسا اه قفصت
 دقو ةئسرالا ىلا بكر لا ردابمف «اهتارابمل لولذ لك قزنيف « ءابربكلا
 « باقرلا قوف اهي نولوهب نارزيخلا ىلاو « ةاقلم براوغلا ىلع تناك

 ! اله يح « اله يح « الولذه سمحي حاادبو احادي لولذه يدانيو
 ٠ .1ونجلا لاس اهنش ؛ نوبزيلا باج

 . اهميلت نيعلا )| ةسامرو نيعلاب كتشسامر نم عرسا

 بوذي يردص يف ايش نا سحا تاراغلاب يرما ةءادب يف تنك

 طبه وا ولعي لح رلار وصتا تنك و.سفنتلا هدنع بعصي 5 رف ثدحسف

 «نانعلاو سفنلا تكلم ةسرامملااب يفا دب « ةحئام يتحت ةجوم هنأك
 ام اذا ىتح . نارجعلا وا رساودلا نم ينأك نارزيخلاب لّوها ترصو
 لامخ تا ةوخنلا ىلا عبرا | عرسأ تنك نويزيملا ينم تند

 . تاراغلا يف مهنيرفو | هللا عاط نم وخا ديح وتلا

 بعتي الو للي وهو . ةيدسملا تاضايرلا ريخ نيحمملا بوكر يف نا

 ىلا نيح نم ةراغلاب ماهردلاو « ماهردلاب انوه ريسلا بكاراا لدب اذا
 مث« اماهرد ابلثم مث « الثم قئاقد رششع نوهحلا يشمي راس اذا يأ . نيح

 بعت الو بعدي وه الف ؛ هلك ريسملا ىف كلذكو « ةراغ قئاقد عضب

 رورسو بوكر ملاو بك ارلا ةحص طلت 7 ريسلا اذه يف لب . لولذلا
 ءيطرلاريسلا نم ةءاس نم رثك اب حمسيمل لولذه نكي كلو . اعم نينثالا

 . اعيمج مهردت أنف « بناكرلا اووه : كاذ ذا لوقف

 -لبالا_ليلارابخا نم فرعي الئم ندمتلا ءىراقلا ىلع ىف دق

 (8) ؟ برعلا كرام
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 برعلا كولم

 يف ام.نيواودلا يف اهريغو « يط ديبلا يوطب ناعظالا قاس ه ريغ
 ةمحرلا نم اهي لمعلا يف اهو « ةقيقحلا نم « بئاكرلا اووه » ةملكلا

 ةساسكا ةيرطلا هئاضعا نم وه ريعملا مانس ترا نذا ملعيل . ناومملاب

 ؛« بشخ نم راطا يف محشلا نم ةبق هنأك ءاوهلل هعم مانسلا ودبيف
 لقث امهم لّمحْلا لملا نا كل ذك ءىراقلا ملعيلو .كلذب ريعيلا سن أتسمف

 رثك ا هربظو هيدنج ىلع طغضي لمخلا نال لولذلا نم ًاظح رفوا وه هلمح

 مث « ءاوشا هئع علم مائسلا قوف ممْغ دلجو جرخو ةداحسو ةداسو

 امس الو « هتيحاص ةيركن ديزيف هيلع طغضب مانسلا ىلع وهو بكارلا

 ك رفلاب دادزتف « ةبقفا ةكرح يا احجرت الا كرحتي الف نوولا راس اذا

 ريغتتف مهرد اذا اما ةيوشم محل ةعطقك مانسلا يسميو « ةدارحلا
 نم ءيش'؟ لحرلا يف ضفتنت تناو « لخديف « ةيدومح ريصت ؛ ةكرخلا
 . ةنيكسملا لولذلا شعتنتف مانسلا ىلا ءاوبلا

 يداو ف انررم . لبالاب مهءانتعا راحسالاب دوغ لها ءائتعا اذدحو

 ام لوا وه ملسلاو حلطلا نم باغ اهمؤ هيسسملا ىعدت ةعقمب ةفينح

 «رارضخالا ةلملق « ةرسكتتم ةقرفتم راجشالا نككلو . دحن يف تدهاش

 اهعؤرفب كتفيو « ماعنالا اهديدجو اهلوصا ىلع وطست “ لظلا ةليكض
 يف ةصاعلا لها نكلو . ضايرلا بطتحت ةيسيملا يف . باطخلا سأف
 ةردجشلا نولتقي ءالؤرف . نيباطحلا لبجو ةاعرلا لهح هثدحي امع ةلفغ
 تع الو تيأرام . موليو وكش دحا الو ءاهلع نوزوحن كئلواو

 هذه لاحلاو رمي الف . ٍلسلاو حلطلا نم ديدجلا سرغل متها ًادحا نا
 دشن ا بطحلا اودشني نا صايرلا لها رطضي ىّنَح نمزلا نم نادقع
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 دوعس لآ زيزعلا ددع

 .هتودحن ال دقو ةمصقلا يضارالا يف( ىعرملا ( ايلا ب دجلا ةنس ف ةاعرلا

 عاقلا كاذ « مسولا يف دلب لوا ىلع لطن ةمسسملا نم انجورخ دعب

 هله . هديلاقتو هخيراتو هعرازمو هروصقد روهشم مشولا نا 8 قيوط

 ىلا حاتفلا ا مهديبو بايلا دنع ةفقاو اهلمخنو اهرصق يف اهبأك ةكرّبلا

 ابئاكس دلع ز واختي ال ةبرق ىهش ٠ ةيحانلا كلت ُْق ةفشح يداو

 ناوخالا نم :راتئم مهيفو ريطم برع نم مهرثك سفن ةئمسخلا

 . ندهاجلا

 ءاملاو حلاملا ءاملا ناف « نابلقلا ةريثكلا ادمرث « اهدعب ادمرث اما

 لاجرلانم يماظعلاو يماصعلا نع انثدحو انئفاضا يذلا يرقنعلا اهريماو

 بيلق ةئمالث ادمرث يف مهدنع نا هلوق دكاو يماصعلا يميمتلا يرقنعلا

 يف نيددعلا ذئدعب أرق يذلا ارقش ريما نككاو . دهاجم فالا ةثالثو
 . اهيلك نم ًادحاو ًارفص طقسا يتاركذم

 عابطب كئلعي مل وا . دهاجم ةئئالث أبلح نوثالث .عمحصلا اذه

 يف نولدعي ال اد مرث لاجر . اهنف ةماقالا نهركي نه ؟ ادمرث ءاسن

 34 يراغلا ىلع لسحلاو 4 مثءاسن ىرت كلذل . نوعيطتسي ال .؛ . ءاسنلا

 . ناكم لك يف

 ءاسن نع كانه نولوقي ام عمسال ادمرث ىلا عوجرلا نم نكمتا م

 تاروصقم مهدلب ءاسن نأ يل دكا يلاطحقلا ريالا نكلو 3 أرقس

 نيما اي تنيد اذا : لاق مث . اليدب روسلا جراش نيغبي ال فرطلا

 ةكنبلا عم ك.طعتو . انلوق ققحتتو اندنع مقتف انئاثب نم تنيب كسرعن
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 برعلا كولم

 . فيسلا برضو وزغلا كماعنو « الولذو تيب
 ءاهاسن لثم اهلمخن « اهربكاو مشولا نادلب لجال ارقش نا

 ةسمح امناكسددع 8 صعب نع اهضعب اهمحم و توبملا ئزي روسلا لخاد

 ارقش يف عسيقبا نا ىلع . ناندعف ىزنع نم دلاخ ونبو . ناطحق نم
 ىناطحقلاب د”"رو ركيس كصوت ُق سانلا نا عمو 1 نوباحتم ن وفل نم

 يف هلم ءارقس ِق هل دحمو دقؤ © لخبلاب هئنومريف 2 هيلع نومكتيتيو

 . اهبف رعاشلاو لاملا ليكوو ريمالا ىسنا تسل . ًاعرك ايرع نميلا
 ةثامدو مههرك ىلع مهد . ىجلا يفودو اهبنود تلاح ةفايض ىسنا الو
 :نول وقد مثا ايكلم ًاطامم ن ودميو ©« كل نورحني . نومضتم مههالخا
 . ءاتشلا يف رانلاو ظيقلا يف درابلا ءاملا نيتبكاف ريغ دجن يف اندنع ام

 يودبلا شهدأ يذلا ءاملا كاذ 6 امامي كلذك ةرووشسم ءارقس نا

 مهدنعو 5 رطم أ حمقا : الافق حاصق )م ةره لوال 4م برش امدنع

 نم مهيف سلف دووس نبا لامع اما . ةراحتلا نوطاعتيو ضرالا ماسلا

 ىلع لمحو ديح وتلا ةداهس ىداف ) دابجلا ىلا ًادحاو موي ولو جرخي م

 . لامعالا نم دحاولا لماعلا هب موقي ام كشهديل هناو . نيك رشملا
 ذخأتو «باقلالا اهبف سلجت يسارك الو « باتك الو كانه رئاود الف
 7 باسح الب ةمالا لام ند

 ريغد ىلحر وهو« يعسسلان محرلا ديعلاملا ليك وفويض أرقس يف انك

 يف ًاباب نيرششع تفي بشنلا نم حاتفم هبيج يف لسحي « ليلع ليخن
 ناوح وتفم يعيمسلا تيب كما هلك مّسولا يف ةيابملا ىلوتيو «» راد
 وذ هنا يا.كانه نولوقي هك عع ةعمض ىعمبسلا , ما ودلا ىلع ةيومشم هراث
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 دوعس لا زيزعلا دبع

 نا عسيطتسي لمعب ًادحا لك ود ال وهف كلذ عمو . ةيمحو لضفو رسي

 لك ام نككللو رستم بتاكللا . انديب انرما رشابن .  هسفنب هلمعي
 يف فعض ريغ وكشن الو ةقثملا ىلع ربصتف . رارسالا ىلع هنمأن دحاو
 وكشي قفط مث . ةيفاعلاو ةحصلا نم ودبلل ام انل ناك وأ . ندبلا

 نا كلذعم انيلع بحيو « نولماخ « ىلاسك مهتحص ىلع مه - . ودبلا

 نيد ( ميليقت ١ مهب و , مهلماحن و . انيلع نوخيني ام دنع مهفطالذ

 اننا نولوقيو اننويسي اوحارالاو . اندبب لكالا مل لمحو مهنويع

 مث . ىلعت رشلا فاس اذاو : ىلدت ريا فاش اذا يودبلا ... رافك

 : لوقي دشنا

 ةفيخم رايدلاو انجي ال نم

 يفاوع دالبلاو 4 محرم ال

 نمحر اادبع تبب يف نيموي ىلعنالا اهركشاو ذئدعب ىحلا تركش
 . هثيدحو ةئيل نيتيمطب امهيف تي وادت يعيبسأا

 ةرازغ ىلع لدي امم نالقلا ددعت نم ارقّسو ادهرث ىف ام تركذ

 اذه تحت بونحب ابرغ بصت قيوط لبج هايم ناف . مسولا يف ءاملا
 امك « ىتش تاريحي كانه نوكتتف « جالفالاو جرخلا ىلا لصتق « عاقلا
 دهاشلاو . ءاسح الا ىف ربظتف نامصلاو ءانهدلا تح 0 اقرشش بصت

 كى

 .روصقلا ي 0 اهجراخو ىرقلا ى 3 نايلقلا ددعت مشولا ي يف ءاملا ةرازغ ىلع

 راءاسب الع ءىراقلا ديزاف لف يف روصقلا ىلا قيس اوف ترشا دق

 عيرم روس كانه رصقلاف ٠ مسولا روصق لثم ربلا يف يبا كلتب يرحلاب

 « ماعناللو نكسال تويب هلخادو « جرب وأ لوتفم هنم ةيواز لك يف

 مدختسيف ةعلقلاو ةعرزملا نيب عماج نذأ وه . دجسمو ةيابقمو بسلقو

 لوح < ضعب نع اهضعب ةدمعب روصقلا هذهو . عافدلل برحلا مايا يف
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 برعلا كولم

 لحاق رفق اهتخاو ةقطنم لك نيبو « ةعورزم ءارضخخ ةقطنم رصق لك

 . تاّصلاك
 سادنالا يف مهدادجا خيرات ىلا مويلا ناطحقو لئاوو مت داع ولف

 نراك امب اوماعل « ضيببلا يدايالا نم ضرالا ىلع ممل ناك امب اوماعل الثم
 لك نيب نوواسف ©« يرلل ينقلاو دودسلا نم نوئيب دادجالا كئاوا

 رابالا نأ نم نيقي ىلع يلا . املك اهنورمثتسيو عرزال ةحلاص ةعقب

 تالآلا مادختتساو « ينقلاو دودسلا ءاشبد « مشولا يف ةيزاوترالا

 هلالغ دادزتف هيف عاب لك عرز نم هلها نكمت عفدلاو عفرال ةيراخبلا
 . مصقلا يف حصي مشولا يف حصي امو . فاعضا ةرشع

 لامن ادق تلك ١ يتلا قيرطلا يف ف اهف . نآلا ةعارزلا كنع عد
 ىرك ذ نم كين افق : لاق نم ًاموي اهناز ىتلا « ةريدلا » يف « ءارعشلا
 اذ يف وا انه اه ىوللا طقس ناكاذا يردا تسل . لؤنمو بيبح
 نكلو . دوفنلاو ادمرث نيب لوخدلاو لّم'وح تناك اذاو « راوجلا
 ةدلب ةعاس فصن ةريسم ىلع انراسي ىلا نا لوقي رعاش وهو ًالولذه
 ةشيئاو ادمرث نيب ناو « ريرج رعاشلا سأر طقسم يه ”هيثيثأ يعدت
 ٠ سسقلا ءىرما دلي هارم

 لأهثو بونج نم ابتحسن ا اهعسمر فعب  ةارقملاف حضوتف
 دج نم هل ايف . هضراب بيصا امي هبداب بيصأ مويلا مثولا نكلو

 يردزي يرسودلا ىّدح راصف « همولع تنفع دلب نمو « هموسر تفع

 . هبراتح يا هشيرارقب رخسي يريدسلاو 4 مسولا نبا

 تا“رماالاو رقيشملاو ادمرثنم موس ولا شيرا رق نم ينبسحت ال

 اهريك ١ ناو « رقشملاو ادمرث نيدلبلا نيذه مسولا نادلي مدقا نا

 نم يل ونبلا فرطلا نيبو اهنيب سملو « يلاهشلا فرطلا يف ةنئاكلا ارقْس
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 00( دوفنلا 62 يداولاو مشسولا نيب كانه نأ ىلع ٠ رسلا يداو ريغ ميصقلا

 0: نينثا نيدفت كانه نا حيصا ةماكبو . تاعاس ينامثب اهائعطق يتلا

 يعدي يذلا رييكلاو « نيثعاس ريسم وهو ةرتتلا ىعدي يذلا ريغصلا

 صرالا نم ًارجاح نيدقنلا نيب ناو . تاعاس تس ريسم وهو مزعا

 ءاضيب ةرئاد يه « اهناكمو اهلكش يف برغتست يتلا ةبدجلا ةيوصحلا

 ةيناكرب ةراجح ةرئادلا فارطا دحا ىفو « ةيمهذلا بثكلا كلت نيب

 اهب بحعا . ضعب قوف امضعب ةفوصرم اهنمو ةرثعتم اهبنم ءادوس
 دعب . يناكربلا اهرهاظ كشعديو « ىلمرلا اهني وكت كجببي ضرا نم

 ىلع فرشن « اهلثم لزننو « ريمكلا دقنلا يف مدق ةئمسم دعصن نأ

 لوا بنذملا ىلا يداولا ُِق ريسذو © كانه نوبعلا زوحتق © رسلا يداو

 . مصقلا نادلب

 )١( كلهو ينفو بهذ يا أادافن دفن نم ةقتشم يهو دفن عمج دوفنلا .



 برعلا كولم

 ميصقلا

 - ململا نم دمحتم روذ - ةيحسوملا يف عاقلا - قالخالاو ءاوحلا
 دجت سراب - ةزينع ىلع فارشالا - ضرالا حلم ةيجسوعلا لهأ
 2 رسا - ةزينع قوس - دوفنلا رطخ - ليخنلاو دوفدلا رحس
 عاق - بيطلاو ياشلاو ةووقلا - بمرغال ممأ رك أ  ةعدقلا

 - ميلس لآ ةبب رع ةدنه س ناردجخلا ىلع نقلا - لابقتسالا

 مويا 6 ينارصنلا ليلخ » اهءاج ول - ةزينع يف لهاستلا ماسي لآ
 لها نيبو هديربو هزيشنع نيب قرفلا - هّمولا يداو - اهلها همرك ال
 - ريسهالا ليكو ليوس نب ليوس - هديرب يف رصقلا  نيتئيدملا

 . هرهاظم لجا يف يبرعلا بوذبتلا

 ولغلا نع ليم يتئم دعبيو ضراعلا نع مدق فلا ءاهز ولعي مصقلا
 انرس . سانلا قالخا كالذك ريغتتو “ تامىنلاو ءاوهلا ريغتمف « نيدلا ف
 وندت بثكللا نم ةلفاق انني ىلا .يهو دوفنلا بناح ىلا رسلا يداو يف
 اهتم ىرن الق ابعم يفتخي 9 دتعو اهلظ صلقتيف « انم دعبتو
 رثكي داو يف تاعاس رشع ريسم دعبو .ةيبهذلا سوؤرلاو ةمنسالا ريغ
 .اببنم ًاقرس رهنلا هبشي ام ىلعو ةيجسرعلا ىلع انفرشا هنانشو هحلط
 تلأسو . عاقلا اذه : لولذه لاقف ؟ اذه بارسا : الولذه تلأسف
 , هئمعل عاقلا وه : لاقف ًاحادب تلأسو . عاقلا : : باحاف الاس

 عاق نولوقيف لوهسلا ىلع مس سالا نوقلطي ندسلا يف ؟ عاقلا رهامو
 دوسأ اماو رضخا اما عاقلا نو كيف ِ لقطا عاس و الثم ميري

 و جاثلاك ضيبأ عاقلا اذه نأ دس . (عورزم ن كي ل اذا رمحا وأ
 ا_مدئعف .واملا ىلع لدد جوع ههحو ىلع ادبال و(« هنمائبرق ْف ريغتب

 بت”رودعتو مايخلا نوبصني مدخلا انكر ربظلا دعد ةحسوعلا ىلا انلصو
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 دوعس لآ زيزملا ديع

 . ةيرقلا نم اقرش عاقلا ىلا يقافرو انا انتاوطخ انددسو ماعطلا
 تايث نم ”الاغداو « ءافرطلا نم ةضيغو « ليغنلا نم ًاناتسب انزتجاف
 ةلدوم ةخييس ضرا يف كلذ دعب نحن اذاف« ليمط 'رهعلا ىعدي جزا ليوط
 نم رهن معن يا 9 دحن يف رهأ .ائم عاوبا ديق عاقلا وا رهنلاب اذاو

 نم هلوطو ؛ لم فصن هضرع « ادوسلا تافصق نم « دمحتملا حلملا

 . لاما ةعبسلا ىلا ةسّملا

 ةلوقصم ةدماج اهاتيفلاف ءاضيبلا ةحفصلا ىلا ةلحوملا ضرالا انضخ
 . ةراح الو يه ةدراب الو « لمرلاك ةقشان « دوملاك ةبلص « ديلطاك

 ىف بسمجعلا بيرغلا روظملا اذ ىلع هللا تركشو تعبرتو كانه تسلج
 راح ةريحب يذ يهو « فاج دماج هؤام ربن اذوه . تانئاكلا

 ةرم لوا يه ٠ نيفئاش اوددرتف اوساحي نا قافر تلأس . اه ديلج

 قد انملا بشخ مهلجرا ت تحن ام اوقد . هتقيقح اوربخو عاقلا ىلا اوءاج

 هللاو : حائدب لاق مث « نوكحضي مهو اوسلجو هتبالص ا وققحتيل
 نحن حادي اب اهنم بحعاو : لولذه هباحاف . ةدحع دحن دالب لواذه اب

 . اهبف ام فرعن ال نئيذلا

 ءيش هللختيو عباصا عبرا اهكمس اذاف حلملا اذه نم ةحيفص انعطق
 كمسلا دادزيف عاقلا طسو نم توند اذا اما ٠ شقلاو بارتلا نم
 ةديربؤ ةزينع قاوسأ يف رن ل اننا ىلع. بارآلا هيف لقيف حلملا وفصيو

 ةريبك حئافص هتوعيبيو ناكملا اذه نم هتوبلحي ميف . 0 ًاحلم

 .اهبنوعطقي امك ةريغصو

 عاقلا اذه ببسب اهتبرت نال ةريقف ةريقح ةريغص ةيرق ةيجنو ملا
 . ضرالا حلم اهلها نكلو . اهيف سرغ وا عرز حلصي ال ةخبس اهلج
 « نيرك اس انلبقف - مككيووقل اولضفت  ةوبقلل اذوعدي مههيجو انءاج
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 برعلا كوام

 ىلع دقوملا لو> انسلج . ميصقلا يف اهبلثم نم ةفامض لوا تناكو

 ليبسلا لعشا مث . ةوبقلا لمعي وه انب انثدحم ثمسلا برو دئسولا

 أطيبع هنوعدي صييخب انءاج مث. عيرلا ىلع هراداف لولذهل همدقو نخدو

 يمجسوعلا كحضف . هتدعتساو هتذذلتسا نمسلاو رمتلا نم هنوامعب

 يبرعلا اذه ءاج ٠ مصقلانم م ذأك : الئاق يتيرح ىلع ىنثاو ميركلا

 هس اياحعا تددزاف ةوبقلا برشيو ةرايزلا درب ءاسملا يف لضافلا

 هتلق الول : الئاق رذتعاو غبتلا نم ًائيش عبرلل مدق ذا هقالخا مركبو
 . هلم مكاندوز هللا و

 ةزينعب ةسلاتلا مايالا يف تافاضضلا ةاف يحسروعلا ةفايض تناكو

 ةزينع.راصمالا ءانيا لاحر طحعو ةيركلا نصح ةزينع . مصقلا ةكيلم

 تفرشا اذا سيراب نم لمحا ىهو , دحذ سراب؛ بدالاو قوذلا بطق

 نم ةقطنم سيدابل سلو ليخت سيراب يف سبل نال“'' !رفصلا نم اهيلع
 ةريغص اهنال اهيلع كفا رشا نيح سيراب نم لمجا يه لب . دوفنلا بهذ
 صصق نم ةصقل '' هن امم اهروص ةروص امنأك « اهناولاب ةبالخ ةعيدو

 . ددوزاللاب قوطم بهذلا نم نحص يف ةؤاؤل اهنأكو « ةلملو ةليل فلا
 زيرفاب هتناز«ليختلا نيب ًاديعم اه تنب دقو ةدسجم ةنيكتسلا اهنا لق لب

 نم فوحي يف ىبف . لالا نم ليلكاب هتللكو « لامرلا بهذ نم
 يتلا دوقثلا لامر اهنع دريل راجشالا هذه نم باغ اهب طيحي ضرالا
 ةرم تلق . بونجلاو برغلاو لايشلا نم « ثالثلا تاهجلا نم اهددهت

 ةقيقحلا اهنا . اهولقانتو ةفاكلاب اوبجعاف '” موق دوفنلاو متنا : اهلهال

 قدم اهواءتو ةزينع قرش ةيدج ةيوصح ضرا « نامصلا لثم ارفصلا )١(

 . ىسشرفلا روصملا نونو ة[هصم+ هنام دواك 0(
 .٠ برعلا حالصأ يف ءادعأ يا موق 6



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 بناج لك نم حايرلا !ابعفدت لامرلاب مهيداحت دوفنلاف . ةغلابم الو
 بشكلا قوفاضايغ هنوعرزي لثالاب اهن وب راح مهو «ةنيدملا ىلع اهيمف دف
 . دوسلا جراخ

 دوفنلا نال « افلا نيثالث ءاهز مهو « اهلها نود ةزينع رغصت دق
 ناكسلاب ةمحدزم كلذل يهف . نادتمالاو طسبتلا عبطتست الف اهدمقت

 روسجلا قوقو روسملا اهقوف نونبي مهنا بيدارسلاك اهقاوسا رثك او
 اسبيف اه كشهدت ةرينم ةريبك ةراحتلل افوس كانه نككلو . توببلا

 كلقتتو « زيلكتالا دالبو اكريماب كرك ذتف . ناولالاو لاكشالا نم
 ةيسفرفلاو ةيزياكنالا تاغللا كعمستو « نابايلاو دنهلا ىلا

 . ةددعتم ةيبرعلا نم تاحهلو « ةيناتسودنهلاو

 يف اهؤابآ حاس دقو” لضفلاو بسنلاب ةقيرع ةيدق رسأ ةزينع يفد
 ءاعاضتاو افطل ةحايسلا مهتدازف ابرغو ًاقرش راصمالاو ةيصقلا نادلبلا

 . اسم بواقلاو تويبلا باوبا هدنع حتفنت ماقم ىلا ةفايضلا اوعف رف
 تراكا ءاوسف « انيرغ هتوك ةئيدملا هذه يف ىسنيل بيرغلا نا « لجا

 سانا نيب هنا انه اه رعشي وهف « اك رشم ما ًادحوم « ًارفاك ما السم
 ابا سنأتسيف ناك ايا فيضلا ماركا كلذ قوف اوفلاو هلثم اوفلا

 . ًارك اش ًارورسم مهتاوعد يليو سانئتسا

 د . ياشلل زيلكنالا ةوعدب ةبسسش ةوعد يه. كيوهقن لضفت -

 يدحلا ىلا ليم امهيف 2« ليمج ياشلا ريغو ةوبقلا ريغ ءيش نيتفامضلا

 زينعلا يبرعلا ةفايض نا ىلع . دادولاو ةفلالا يف ةيغرو « فراعتلاو
 نيلح نم هسفنب كمدخم تيبلا بر نا ين يزيلكتالا ةفايض نع زاتن

  )1١يضاق لآو صامن لآو ريكذ لآو ماسي لآو ماس لآ لثم .

 29 :(ره
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 برعلا كولم

 اممسالو ةعادولا كلتو مركتلا كاذ لمجا امو. عادولا نيح ىلا لابقتسالا
 . اهديؤتل ةببالا ىلا جامحت ال سفن ةزع يف اتأشن نيتلمضفلا نا

 ةحيمسف ةليوط ةداع يهو ٠ ةوبقلا ىعدت مهدنع لايقتسالا ةعاق نأ

 رجلا نم ةدمعا ىلع مئاق « لثالا بشن فقس دقو « اهفقس ةيلاع

 ةيلاعلا « ىرخالا قوف ةذفانلا « ةحودزم لفاون ابأ « صحلاب ةيلطم

 تغقنةيس دنه موسر اهناردج ىلعو؛ءاوبلل ةئطاولاو اهنم جرخي ناخدلل
 اهنأك يطنملاو ضيبالا اهينول يف ودبتف «نيطلا نم ةيضرا قوف صجلاب
 ديزي ال ليطتسم فوج ردصلا يفد . ةيبرع صيمق ىلع يسنرف جرخ

 ساحو تيبلا بر هدنع سلحي دقوملا وه عدذالا ةثالثلا ىلع ربك اذا
 ةوبقلا لمعي دحاولا ءىشنيف « هلها نم دحا وا هوخأ وا هئيأ هينج ىلا
 « نائم م ىف ةيكلا ن رحب ةيلس ريبك ر هيلا نرح 58 نبلا قدي رخآلاو

 كس ةوملا سأر دنعو ٠ نودابلا رطق نع ًاريثك ديزي ال همقث رطق نا الا

 كانه سلاججلا دب ديق امه نيعاوملل ىرخالاو بطحلل ةدواو ناتئازخ

 ركذ ام لك نم مهاو . امهنم ائيش لوانتمل فقي نا رطضي الف
 ساحنلا قيرابا ؛ يداملا افلا نكرو ةوعدلا روحم يهو <« قلر ابالا

 تفص دقو « ىشمد يف لمعملا نم ةعاسلا كلت تلصو اهبنأك ةحاهولا
 ىلا نيفيض يفكي يذلا ريغصلا لوالا ن م ًاقسانتم فص فيضملا ماما
 يهو مهدنع هوبق لأ ىه هذه . ديزيو فيض ةكم يقسي يذلار هاعلا

 فيطللا اهرونو يلاعلا ١ يفقسو . اهئاردج نولو اهموسرو ابلكش يف
 دياعم نم ٍديعم ةروص ٌكنهذ ىلا ديعت « سمشلا رون هجزام اماق يذلا
 , مدقلاو قتعلا لالجي كلثدحتتف نيمدقالا

 هئرط ناكو » : ماسيلا هللا دع نع همالك يف يط ود يرئه لاق

 ال مهنا الا . « ةوبقلل سانلا وعدي ةفايضلا سرج هنأك يحس توص

 ع5 04م



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 «ساجزلا نم سوؤك يف « اهدعب نومدقي مهف ءاهدنع ةفايضلا يف نوفقي
 ةيبرعلاراطقالا ضعد يف . ركسلا و بيلجلا ناربك الاهآ زج ياشلانمًائيْس

 . ةرملأ ةوبقلا دعب اعاد فيضال مدقيو ةولألا ةوبقلا ياشلا اذه ىمسي

 ةوبقتلل ةوعدلا تناك اذا مهللا « نوحلي الو نوعرسي ال ةفايضلا يف مهو
 تعط" اذاو : ةيالا لك الا دعيف ءاشعلا وا ءادغال تيعد اذا اما . طقف
 / ةيغر ةوبق تاوعدلا لضفا تنك كلذل . ءانثتسا الو . اورشتناف
 ْ . هيف تاشهدلاو دئاوفلا رثكدا امو « ثيدحلا

 نيب تارم ائفاضا دقو ملس لآ هللا دنع ْن زيزعلا ديع يديس اذه

 لسبب « هالحا امو « هثيدح ائعمسيل ال « ءاسمو اليصا اهدعبو نيتالصلا

 يف هيرابا ةدافتسالاو تاذلا بح باب نم تنك و . انثيدح عمسيل

 امك مو ةكير " نمو « ةعارزلا ىلا ةبفا رغطا ع نم لقتننف « تالاؤسلا

 « رثكب ناك . ءارعشلا ىلا ءاسطالا نمو « يط دالب ىلا“ ابظفلي ناك

 وكشيو « « نؤئسلا بيبط » اصوصخ « ءايطالا رك ذ نم « للا هافاع

 ف مه ت”رائسالا ءام طا رهمأ نأ يدنفا اي انل ليق هد . مونم ةزينع واخ

 ةيلاعلا اهتايانب دهاشتف هكيرمأ ىلا رفاسن دق 9 اذه حيحصأ هكيرمأ

 . انئائسا حلصنو

 رصقلا يف ا هازئا دقو ةزينع ريمأ م اس لآ دلاخ نب هللادبع اذهو

 هتيب ف انا دمو « زيزعلا دبع تطال ةمظعل َث ليو 5-5 يذلا ديدركلا

 . راقولاو ةشاشيلا دحامالا 0 نم هتراناو« ناولالا هيف تمحدزا طاوس

 ؛ طيبعلاو ١ صييخطلا نيب تعمج ةلكاب رفسلا موي حابص انشهدا مث

 ,ركسلاوءاملاونيحنطلا نم لمعي صيبخلا ,طيبعلا ريغ وه دج يف صيبخلا )١(
 نمسلاو ءاملا عبض مادتحتاو حوفت ىقح راثلا قوف هكر حو ردقلا يفنيحطلا عض

 ىدحاك روحو نمسلا هيلع بصق « ةيئاث هتحئا رحوفت ىتح هك رحو هقرف ركسلاو
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 برعلا كولم

 ةنينط" يه .ةيماح لكؤتل راثلا نم نونأك ىلع ةريبك ةنفج يف اب ءيج
 تسمع ديعلا صرقك اصرف. تاع دقو 2 طيبعلاو صيشا كنب

 . ركسلا و نمسلاب

 تاعاس لغتشي ريبك عرازم زيزعلا دنع همم لم هللادبع ريمالاو

 هئفغش ىلع 4 لازي ال يب رع لك لم هنأ ريغ . هنيتاسب ف غارفلا

 هامملا عفرل ةيراخبلا تالآلا نع انلأس. ةميدقلا اهديلاقت ريسا « ةعارزلاب
 يف اهمادختسا يغبي زيزعلا دبع ناطلسلا نا انعمس : لاق مث« يرلاو
 ىلعو - مهك وام نيد ىلع سانلا . هللا ءاش نأ هعبتذ لعف ىتفف . اسحلا
 . اضيا ةعارزلا يف موتقيرط

 هيداو هيلع ىلع وبف .لوقا ام تدثل ماسي لآ دمه نب هللا دبع اذهو

 ًامدق نونا هقمع ابملق اهيف رفح ةنيدملا جراخ ضرا هللادبعل . ضايرلا
 ةرشع هنم هايمملا عفر يف لغتشي « نبرشعب نو رسشعو ةسمخ هض رعو
 « ةيزيلكنا ةريل ةئمعيرا هفلك . ءانبلا 2 ةراحطاب يوطم وهو «لامج
 ةيداخسلا ةلآلا نم اما . لقالا يف ةدحاو ةريل ايموي هايملا عفر هفلككيو
 . لالا ةرجا نم لقا لورتملا نمو «بيلقلا فلك فصن ىلع ديزي الف
 يف ام كردي دنهلاو قارعلاو رصم يف حاس يذلا ماسبلا هللادبعو
 هنكلو « لمعلا يف ةعرسلاو ريفوتلاو داصتقالا نم راخبلاب ةضاعتسالا
 : مهدادجاو مهك ولم ةقيرط ىلع ةعارزلا يف برعلاو . يبرع

 تيوب مهدادجاو مويلا ةزينع لها نيبف ينيدلا لهاستلا يف اما

 ١؟ه ةحفص حرش معبات

 مساب كدب دم م « دتشيو دربي هعدو رانلا نع كاذ ذأ هعف راف٠ ةثلاثلا ةحئارلا حوفت
 . مدقت اي نمسلاو رمتلا نم وبف طيبعلا امأ. اعشج- نكت الو ردقلا ىلإ هلل
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 قوسيف « يلصي ال نم اصعلاب برعضي نم مولا ةزينع يف سيل . عساش
 لك مصقلا ف سلو . نذؤملا ةوعد نوبل ال نم ماعئالاك دحسملا ىلا

 اودبطضا نيذلا ©« مويلا ناوخالا لاشما « نييباهولا كلوا نم

 ةلاحرلا دي ل . ةدلبلا نم هودرطو يبط'ود يرنه « رفاكلا ينارصنلا ١

 يف هودعاسو « هوفاضاو « هولاو لاجر ةعضب ريغ ذئموي يزيلكتالا

 هللادبعو ينينقلا هللادبعو لكثموي ةزينع ريما مه ةثالث مها « هتنحم

 ىنثاو ةفسالفلاب مهتعن . ريخلاب هباتك يف يطاود مهركذ.دقو . ماسلا

 . ابيط ءانث مهيلع
 ةزينع ىلا «ليلخ » َءاحم وي ًاياَش تنك : لاق هللادبع هقيدص ينثدح

 ةئيدملا ناكس بضغاف . هيدعاسمو ةهئاقدصا ريكا ىسنقلا ناكو

 سخ رم دقاهو يزيلكنالا لثم رفاك هنا اولاق . هوينحتو هوبسف
 ةئالث . ريبك قرفلا معن . دنع روطتلا دهاشا اناو ةنس نوعبراو

 داع ولق مولا اما . طقف ةثالث « هومرك او انلع بيرغلا اولاو لئموي

 مويلا ةزينع لها . ًالوق وا آلعف هيلا نوئيسي ةثالث دجو امل انيلا «ليلخ»

 . مهدلب يف بيرغلاب قحلت ةءاسا لقأل نوبضغي
 نيب نكلو . دوفنلاو « هم"رلا يداو « يداولا ةديربو ةزينع نيب

 . رضملاو وديلا نيب قرفلا نم دعبا نوكتي داكب ًاقرف نيتنيدملا ناكس

 يه ٠ ةالصلاو راجتالا ربغل تقو اهلهال سمل و ةبراجت ةنئيدم ةديرب اما

 اهنوئيحي « مهريغو برو ةبيتعو متهو ريطم نم ودبلا لاحر طحم

 ديلت ىف فرست الو بدالا متهت ال ةيدام ةيودب يه . ءارشلاو عيبلل

 عمسي املق هنا ىلع . هيلا ءيست الو بيرغلا م ركت الف « داؤفلاو لقعلا

 فراعتلا ةلص يه ينلا 6 كيو ورقد لضفت « ةيمطلا ةحساككلا كلت اهيف

 ًاظح رفوا ةديرب نا عم « سيراب  ةزينع يمست كلذل . ءالولاو
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 برعلا كوام

 ولف . اعوانت الو اهل مسفت لاسمرلا نا . دوفنلا ىلع لوزذلا يف امنم

 ةديرب تناك قالخالا يف رثؤت اهضايقناو اهطاسبلا يف ندملا تناك
 يب ىلدالا ةئيدملا < بيرغلا ىلا اهبلقو اهدي طس يف « ةفايضلا يف
 : مصقلا

 دوفنلا ريسم . آلسم نيرشع نم رثك | ةزينع نع دعت ال يهو

 يتلا بويخلا ىلع امنه سعض رخا ي نحن و فرشنف « نيتعاس اههنب

 ةيودمل بهذلا نم طخ يف هرمزلا نم ةدالق  ةدالقلاك ةددرب قوطت

 ابهنع ةديعي فقتو « اف عضختف « اهماما عضتنل ضرالا نا . مصقلا

 تايلاع تاحاو الو « ةبيرق ةديرب لوح بشك ال. نيديلا ةطوسيم
 لثاو ءام هيف ضرالا نم ضفخنم بخلاو . بوبخلا افوح - نيمجلا

 يا مالسلا ىوق اهتلتحا قدانش بوبخلا . خاوكاو براضمو ليخنو
 . ةعرازلا يديالاو هانملا

 .دازلا نم دفن امو ىوقلا نم نهو ام ددحن اعوسا ةديرب يف انمقا

 نردملاو ىرقلا هيف تددعت دجن دالب نم امسق انتاحر يف انزتحا دقف

 نيب ليم ةئمالث رعوألاو ربك الا مسقلا انماما يقبو « هايملا تباطو
 فصن يف الا ءام الو « ىرق الو اهيف ندم ال « تيوكلاو ةديرب
 «هبدْي دلا و« همرلا يداوو؛ءانهدلا و ءىريككلا دوفتلا كانهو . قيرطلا
 . رافقلا ءانبا ىتح اهيف عيضي رافقا اهلك

 ديْسرلا نبا هنم ًاحانج ىنيو انهم نبا هسسا يذلا رصقلا يف انلزن
 «( ةحر ةينفأو « ةددعتم جاربا وذ ريمك رصق وه . دوعس نبا رخنآو

 ءامو ةفامضلل تريب هيشو . ىرخالا نود ةدحاولا عافدلل عالقو

 ؛ لداعلا زيزعلا دبع ناطلسلا دهع يف «مايالا هذهيف هيف سمل و« دحسمو

 . ايدنج ةثملا اهددع زواحتي ال ةريغص ةيماح ريغ
"1١ 



 د وعس ل 1 زي زعلا دنع

 ريمالا باغ يف ةدلبلا مكاحو رصقلا سيئر 0 وس نب ميو ناك

 ةلخخ )ب نم سبل هنكلو ضايرلا نم مليوسو . 0( يواج دعاسم نبا

 دق . هلامعا يف الو هلاوقا يف ال ينيدلا بصعتلل رثا الف « اهيف « خيشلا
 انروس ىلا رفاسف 2 د جراخ تامهل ارارم ناطلسلا ةمظع هيدتنا

 ترا ىلع . نيبساكلا نم هرا
 لام نم لماعد تعمتجا أم. ةيسطلا ضرالا ريغ عفنت ال راطمالا

 1 ميوس نب *نأ سس ًاريص لمجاو 2 ًاثيدح فطلأو 2 ًاتوص معنا ناطلسلا

 قم 5 ناكو 6 ةناّسالاو رصمو

 مهتاوصاو « ودبلا هئيحيف سانلا .يف يضقي ةعاس هسلجم رضحا تنك

 ( ائداه مهاوكش ميوس نبا نب عمسلف «© نيكاشس نيسضاغ « سا رجالاك

 هب زاتما يذلا ديدشلا لداعلا مكتحلا كاذ مبيف مكحو « ًارباص
 مف ظاغب وا ودبلا ربتني ةرم هعممأ ١ يلا ىلع . دوعس نبا لامع رثك ا

 هنأك . خيبوتلا يف وا ثيدحلا يف ةتوص عفر ةرم هتعمم الو . مالكلا

 . ىبرع ال ينيص

 . ىنيعل هتنياع للاو ! صل يودبا . ريمال اب ريعملا قريس

 ْ ! داوق يودبا

 ديعي تكسي مل فاق . كيفاعي هللا رصقا : آلئاق ريمالا هتكسيف
 لثم هاصعب ضرالا برضي لي . هتحل وا هتوص ريغي الو ةماكلا
 ةءاك !بيلججا ام . كيفاعي هللا رصقا : لوقيو زيزعلا دبع ناطلسلا
 امبحا ص دنع نكي ل اذ ديف اماق اهدكللو . ماثشلا حاسم دصلا | 5 تككست

 ًاعقو دشا ةمعانلا هتاماك لمحت ى ولا ةيحورلا ةيونعملا ةوقلا كلت نم ءيش
 . فسلا نم وديلا ىلع

 لياح يف ًاريما ذئدعي ناطلسلا هنيع يولج لآ دعاسم نب زيزملا دبع وه (1)
 . هترمأ تحت ربيخو فورا و مصقلا اميف اع ابلك ةيلامشلا ةقطنملا لعجو

 ( 8 ) ؟ برعلا كولم
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 ءانهدلا

 - رفحلا يف الا ءام ال-حايسالا - ديمث نيع - هبرح تاكراو ليلدلا
 دوفنلاوىما - بورغلاو قورشلا يف سوعضلا لامج -ىربكلا دوفنلا

 - هديبز ةكس - . «حاكدب اي ريدك» - ءانهدلا - حومجلا لولذلاو

 ءانهدلا نيب قرفلا - ليالا عمم ىعرت ءارضخ ةمقي - هستيربلا

 ميمد - بياجعلا وبا رفسم - ءانهدلا يف تابنلا ضعب - درفتلاو
 ربي رفسم - بيطلا دوعو كاوسمو ةآرم - ناكد هّبع” - ميرك
 35 ناوخالا ةموه - < ةحوملا لها اًننح » - ةصقار ةليل - هدعوب

 صقي حادب  لولذه انثدح - تاياكأا لصف ؟ ىل ىل ىل ىل ىلىل ل

 - نيسح كلملا ىلع هعم يذلا دنسلاو ماس - دوم ةياكح - هتصق

 معي لولذه -اولص اوموق :اوهوق : لولذه توص مث مونلا نم ةعاس

 - نويعلا ةيآ ًالولذه ملعي حادب -نيدلا ناكراو ديحوتلا لوصا احادب
 رفسم ل ثامالا نم ةبعش ءايحلا  هءوضولا ضقاون - ةالصلا طورش
 . ناتاشتي حادبو

 انريع اننا عم ةديرب ىلا ضايرلا نم قيرطلا ف ليلد ىلا انحتحا ام

 ىلا ضورعلاب اهانمسق اذا لمر تاريح اهنكلو . دوفنلا نم رميا ةثالث
 ليلدلا اذه نراك اذاو : ريبخ ليلد نودب برعلا ىتح اهزاتجيال
 .هبرح ناكرا هعمو الا يشي الو لوالا ماقملا ةلمخلا ريما دعب هلق اتركز

 ِف حاس ريطم نم لحرب ميوس ْن ميوس انصصأ دقف . هبو م هللا اًنعقت

 برحهلا ف كرتلا عنص براحو « راغصلاو رابكلا قفارو ؛« راصمالا

 توص هل بيهر لجر . دوغس نبأ عم مث <« فيرسلا عم مث « ىمظعلا

 : ءيبنتملا تدب يفرك ذت تناك ةوطخو « ودبلا ىتح فجري

 الماع سخي سأآ هنأكف هبست ِق اقذرتم ىرثلا أطد
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 د وعس لآ زيرعلا كيع

 ناعحشلا نابرعلا نحف مهارباو كدامصو 17 نهج هد رح ناكرا اما

 . ريمالاو ليلدلا نيب ةسفانلا تيشخ ىلا ىلع . ناعطلاو "رفلا ءانبا

 امل « ءيش لك لبق يتحار يف هتبغرو « هعاضتاو لولذه ةمكتح الولو

 . ًادحاو امو رمآلا ماقتسا

 سلم أهدنع ؛« كحضب ام ةياملا مش و ؛ يي ريطملا قكحضي ناك

 اهيفرط دحا حرطو « هتءابعي فتلا دقو ايناج كاذ ذا فقيف . حارمال

 ردصي مث . ريطخ ريما رود حرتملا ىلع لثع هنأك « هفتح ىلع

 هرماوا

 جسر داتوالا تاه نايعج اد : ةحسنلا ِق رفسم دعاس كر امم ا 7

 بارقللا : ةمسخلا بص ْف دعاس لمح اب تذناو . بياكرلا ىعرا دومح اب

 .. مههأ ربآ أي ب بطلا . حا دب أي

 عارشلا مفد يف ملاسو لغتش 6(« هيف هللا كراب الولذه ىرا تثنكو

 مهضعب لاحرلا زاتعاذب . ًادحاو ًارما ردصت نأ نود عسيملا دعاسدو

 «رادتقالاو ربا نع مغرلاب «لشفيو ؛نولماعلا لفي اذبو 2« ضعب نع

 ءاعدالاو بحيعلا ولوا

 ام . رفحلا ىف الا ءامالو . تيوكتلا ىلا نيقرشم اهنم انرسو ةديرب ىف

 ؛ ةديرب يف بهأتلا دعب الا كلسملا ةروعوو قيرطلا رطخ تكردا ام

 مانها نع الضف . بئاكرو الاحر تدادزا دقو اهنم ةلفاقلا تجرخ ذا

 . نايلصلا لوصا طيحمأ طيمم يف نثعجو ناعج ريغصت نثيعج“ (1)

 نأ انربخا دقف , سوماقلا ءىطخمي اننثرمح نكلو . ةنايلص اهتدحاو ةلقب نايلصلاو

 يمسف ( يوس يروق وهو © نثهح ىعدب لثالا عج ناو « ةلثا عْذج دنع هتدلو همها

5 5 2 55 
 هم لامع 4 انمعت
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 برعلا كوام

 ريمالا ىلع حلأو ليلدلا ىصوأف روسلا جراخ ىلا انقفار دقو مليوسلا نبا

 . ءانهدلا زاتحن نا دعب نانئمطا ةماك لاسراب

 م ةئيدملا جراح كش نبع ءام نم 00 ةيورالا صعب و برقلا انألم

 نم انللطاو ماسالا يف ديف نيع نم ثلاثلا مويلا يف املك ةيناث اهانالم

 كبلع للا بحح ! رفطا يف الا ءام ال . راطعلا ناكد يف جنفسالا نم

 ال . ضراعلا يف تناو كانطيغو ضورعلا يف كانركذ مك مشاه ديس اي

 دبي « لامرلا نم راحو لايج رفا نودو ائنودو . رفحلا يف الا ءام

 ِإ مود دهر ًاموب دوعت ىملاو 2 ريسلا نم مايا ةعيسو 2 دمب اهنود

 لامح ةدع ىه ؟!ءاسق 5و حايسالا ند ىربكلا دوفنلا ياضورعلا نأ

 .قرشلاىلا برغلا اظرع عو بونملا ىلا لامشلا نم و ط دع لم رلا نم

 ةقلمم بكارلا ابلمحي انس ةريغصلا مئابملا دلج يا عذجلا نم بطر ةبرقلا )١(
 , مالا برشلا سوماقلا يف يور مج ةيورالاو . ةبرق بكار لكلو . لحرلاب

 لبالا دل> نم ريمكلا بطولا وه يورلاف دجن يف اما . يورملا ريثكلا ءاملا ءاورلاو

 خسطلا ءام ابلاغ ةيورالا يف نولمي مهو . ءاما نم برق سمخ رادق» عسي رقبلا وا

 . لمح ل نيتيور لكو ليسغلاو

 اهمسيف . ءايحأ نواوقيف دجتيف نكست مسالا ءافو اميج ظفلت فاقلا ءاَنق (؟)
 يبوروالا بناكنلا نع يبرعلا بتاكلا ا,لقنيف ؛ اهعمسي اك اهيتكيف يىبوروالا ةلاحرلا
 ْق تمدلكف انهدأ ظفلت ءانهدلا ابلثمو . ةيبج وأ ةياح وأ هيج ةيرتكم ءي ف

 20 ءاسمالا ةباتك يف طالغالا نم اهريغو موطقمو اناهد ةيبوروالا طئارخلا

 . ةبب رعلا ةغللا ىلا متع اهلقن يف مث ةيباحالا
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 دوعس لآ زيزعلا دنع

 اصعد رشع دحا , ًادوعصو الوزن لاما ةعبرا وحن رخآو صعد لك

 كاه ..ىرخالا نم دشا ةدحاؤ لك « ةيرك ةرشع ىدحا لب « ىه

 لوسر قفا لك يفو .٠ نئدمعب نيصعد اسأر وا ناقفا هواعي انماما قفا

 . معنلا لامخا لب لايخلا ميعنل انوعدي جاهولا بهذلا نم

 لمججا ام لب <« بورغلا يفو قورشلا يف دوفنلا بهذ لمجا ام
 دقو دوفنلا ليل جهبا امو . ليصالا يق جرعتو لظلا لام اذا هناوجرا

 هنأك «© كنم هرون يف ناد محن ثرخاو 2 رب رملاك ًامعان المر تْسرتفا

 لاكشا عورا امو . مالسلاو بمحلاو ةنيكسلا تاماك كئذا ُق سمه

 اتذحُس دقو طارصلا ةلثما اهبفو ًابابقو امارها تنوك دقو لامرلا

 . فيسلا دحك تسماف حايرلا

 ةلبس مصقلا ىلا ضراعلا نم يلولذ تناك  نكلو لما ام

 قوف حاتريف « حجرتلا ةفيفخ « ىطخلا ةريصق « جازملا ةفيطل « سارملا
 لصت نا لبق "يلع تبلقثا اهنكلو . لاخلا بوكر فلأي م نم اهمانس

 ةريمخ تناك اهنا وا« اهتاوطخ تلقثو « اهقلخ سرشف « ةديرب ىلا

 . ضايرلا ىلا عوجرلا تلضفف تيوكلا قيرطب

 يهو « ةديربد ليالا قوس يف ميو سلا نا ابعاتيا يتلا لولذلا اما

 ىلع راثلاب اهمسوو « ةيبرعلا دالبلا يف دازملاب نيراعبلا عيبل قوس ربكا

 « قوسلا يف ام نسحا : الئاق يل اهبمدقو  دوعس نبا مسوب اهتبقر

 . ريسلا ةعي رس « ىطخلا ةليوط « سارملا ةيعص « جازملا ةداح تناك دقف

 ةهينه لهذي .الف « نارزيخلاو نسرلاب تائاد اهجلاعي نا بكارلا رطضيف
 نيح « ةرحاملا ةعاس « ةعاسلا كلت يف ©« راهنلا فصتنم ف ىتح اهنع

 بكرلا ٍملتسيو براوغلا ىلع ناسرالا ىقلتف نوفا ىلا ساعنلا للستي
 . كبراغ ىلع كلبح : اهل لبق اذا نمؤت الف ةيناعلا هذه اما . مونلا ىلا
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 برعلا كوام

 | لوط ينم انف . نارما الول تبلصتو تنر دقو ينعوريل كلذ نكي
 لا مايالا يف اهجازم ينم امو « ةسبايلا ةطسبنملا ضرالا يف اهتاوطخ
 . يدحو ابيك ار تنكف لحرلاب اهيف 'تدرفنا

 نم ريثكل ناعمتجي نينثالا نا نظا ال  دوفنلاو ىلا نكحلو
 ةعبارلا ةجحءردلا يف ىلا تءاجب ىتمو . ةيبرعلا ةزيزجلا يف ىتح سانلا
 تاحومج ةينامع لولذلا تئاكو <« ضورعلا ”دوفنلا تناكو « رطخلا نم

 نا . نارزيخلا عفن اذامو « براغلا ىلع وأ ديلاب نس رلا عفتني اذايف

 رئا الو ؛ سو رعلا يف ريسلا وه بئاكرلاو بك رلا ىلع ريسلا بعصا

 يف لواذلا دعصت . امهللامر جاومأ نم بربه الو « اهبف قيرطل ةتبلا
 ةرطخلا ءيجتف ؛ ا ة- صوغتف خيرت يهو هسأر ىلا صعدلا
 ١ اح ىتح نُدتف 2( تا وطخ رشع دبح لذي دق هيد ةدحا ولا

 ه عورتف لواذلا صعدلا نم م ةتنتف 2« لوزتلا ياما . لاخلا دس

 ْ ا ةوطخلا ءيجتف ء باكرلا يح لمرلا ف صوخت يهو ؛« ةيواغ

 ' 2 نا كلذ ىلع دز . تابكن سمخ بكارلل اهنم لك يفو « تاوطخ سخ
 000 قيفرلا همهي الف 2”ماد مقتسم طخ يف ردحتملا ربمي ناك يريطملا ليلدلا
 .ايهيحاج ميكي ل اذا ةروهدتم ةرئاغ بئاك رلا هعبشتف « م ومحغلا
 + ىلا هحامج تحبك نم هلوأذ حامج جيبك ش ىلع ىوقي فيك و

 نم هب عددتا | تنك ام الو « مايالا كلت يف يف ةدارالا ةوف يعفنت مل
 ضو رعلا ِق نيترم له«ر || ىلع يسفنب تيهر لقذ , ءاسم حايص انمكلا
 | « دربلا عينت تناك ىلا « ىلا ءيج رظتناف « دربلا نم ضفتنا اناو
 ظ ىملا لماحتل فقت لوف . ريسلا فئأتسنل « ممن . ريسلا فنأتسنل
 ! 9 توملا بش ربك الا انقضرو

 ةقيقطلا امنا . مايالا كلت ريثأت نم ءيش نآلا بتكا ام يف سيل
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 .ةدودعم ًامايا الا يفكب ال انعم ءاملا . لوقا ام يف ةقءقطلا لك
 لبق انؤام دفني © لوزت ىتح اهبلماحنل ىملا انتنرش ةرم لك اننا اذاف
 لحجر ْ بك را ِ رفحلا ف الا ءاهالو . قيرطلا فصن زاتت نا

 . هللا ريغ ىلع ةديرفلا ةنحغلا كلت يف تلك وت ينئظا ال . هللا ىلع لكوتو
 2 ىفيدر ىلا تناك تراو كنا « نر كرفغتسا )2 سحأ تنك لب

 ديعب ٠١ ىشعملاو ترطق يتبرق ديعنبا لولذ لمح يلولذ اي

 تلاعت يذلا ىلمرلا رحبلا كاذ يف « دوفنلا مايا يف هدعبا ناك امو

 ردص ىتح هزامشتجا ىف قاضف « اجاوما هلابح تطبهو ًالابج هجاوما

 ىهتنت ةءاهن هل نأ هبامع ضوخن نو نظا تنك ام. يريطملا ليادلا

 «ىلعالا قفالا ىلع انالطا امدنع ليلدلا نكلو . باذعلاو ةدشلا اهدنع

 ضورعلا ربظ كانه : ينتحببا يتلا ةدمحولا ةماككلا هنم تناك ةماكب هاف

 . ءانهدلا نياعت هيمو

 نم صعد رخآ « حايسالا عولض نم علض رخآ « ضورعلا رهظ

 . هللا انركش مث هللا ان ركش  بيذعتلا لس نم ةجرد رخآآ « ةوفنلا

 لولذه رعاو ءادعصلا ملك عسرلا سفن ءائهدلا ىلع انالطا امدنعو

 | ريك | هللا : مادصل و مهردد حادي مارف 5 حا دب ا رس : ريمكتلاب

 نيب د4 يذلا لهسلا قوف اناف بورغلا ةءاس تناكو ! ربك ا للا

 قيرط نم رثا ىلع رابنلا كاذ يف انرثع دق انكو . ءانهدلاو ضورعلا

 اهدسعتو ابحتفب ترمأ ىلا قيرطلا يا « ةدسز ةكيس ىه ةميدق

 ىلا ريخا ةحتاف تناكو أهم اندم 4 د.شرلا نوراه ةأرما ةدسب ل جاححلل

012111111001000 

 )١( يشملل حارلا ناكم ىشعملا .
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 برعلا كوام

 م تراك اذا نب رقما نم كلعجو ةدسز يس ا كاوثم هللا مركا

 ىف ددحت ةريغص كل اتخا مويلا نيماسملا يف تيلايو. نال ىتح لعفي
 ءارحصلايف تينب يتلا ةديدعلا كربلا . كءعماب "تفرش" يتلا قيرطلا لقالا
 .اًمانب لضف كيلا عجرينأ ويخلا و ناسنالايورئل «ىوقتلاو ريلا ليس يف

 ء«اسبلا انلصو ىتح 9 هتشيربلا هذه هلوق كرايم نع مهفا م
 هيف مص اذاو .ءامودرم "امدهته ان رهص لب رطحملا ءامل ةكرب اهتيفلاف
 رح نمو باشعالا نه كلاثه تسل ام ْف كلذ حصين الق مويلا ريغصتلا

 . ملسلاو حلطلا

 نكلو . ءارصضخ ضرأ ةعقب ءارحصلا ْف ناسنالا دهاشب ام جما نأ

 اذ يف ناسنالا كراشي نورقلا د وأ تراك مائسلا اذ « ناومحلا

 ةايطاهرا رضضخا موديي لأ هس .تيربلا لوح انلك انيرامث دقو .٠ عابتبال

 نم ةيواز يف ولو تاكربلا دلاخ هديبز يس اي كئاسحا نا . ةنسلا

 يف ىع رت | بئاكر م اننا . ةدلاخ ضرالا تمادا م اوه دلاخ ؛« رفقا

 كوماي هاف نم لوا ركفملا ى جطانلا ناويحلا | انا تنكو , كئاسحا لالظ
 هتفلأ ام ىلولذ "تقل ارك ىعرملا كلذ ىف ”تيقل دقلف . ”اباحعاو أ ركش

 8 ةدعملاو نيعلا

 اذه : لوقي رضخ تاقيرو عضمب ةاهجا يابن وهو كرام ينءاح

 انولمحمو دجحنل لها اهلك أب ةضومح اهيف ةريغص ةبشع يه . صيصبتخلا
 تضم يلا ربسالا ةثالثلا يذ هنال محللا تميس لق ثنكو . طقالا يف

 ةفرو ىلا نحا ىنلعحف 4 هاآؤس نود مود لك ييسكع و يدعبصا ناك

 للا كراب « كرابم يفءاج مث . ىطرالاو جفرعلا ىلا ريعبلا نينح ءارضخ
 نطولا ركذ بلقلا يف جاهو « باعالا اهآرا لاس ىرخا ةبشعب « هيف
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 دوعس لآ زيزعلا دمع

 جسيستو «توييلا لوح نانيل يف عرزت ةتين اهاليحا ام ايف . بابحالاو

 وهو . داشرلاب كرامم ىنءاح ! داسرلا . كوشلاب جاحدلا تاوزغ نم

 . امفط الو اىما ريغت» ال نانمل ىق هسفن دن ةيداب ىف

 ابق ىعرا تحرو « ةبيطلا ىعرملا نطاوم ىلا كرابم تعبق

 « شيشملا لكآ «رصن دك وبن لثم عيدالا ىلع بدأ تحر لب « ريعبلاك
 « ابلك يساوح تجبتباو ”تشعتناف « ةديبز تسلا مث هللا ركشاو

 ءانيكلا هنود تزدع ام ىماب العف صيصينللاو داشرلا نا نظا ترصف

 هدسؤأ ام نيمومل تحلاصا 4 ةعاس ولو لصالا ىلا ىعوحر ق « قنا ىلع

 . نيتنثالا ىلع فرقولا

 ءىراقلل ىغمشمف اني بحرتو ءاضيبلا قراهلا ان طست ءائهدلا م اهو

 نع ءانهدلا فلي : اهملا لصن نأ ليف امنع ءيشلا صعب فرعي نأ

 وأ .ةيحاك باسنتف يبرغلا لامشلا نم دقق يهو اهوطب - ءايشاب دوفنلا

 اهامر نواب ا يلا عسبرلا ىلا لصت ىح بون اقرس رهنلاك جرعتت

 لعا زواحت الف اهتافوكتو اهيمك ةلقب - اهفارطا ف الأ ضيبأ وهو

 ىلع دز .ابيف ىعرملا ةدازغو اهياشعا عونتب  [مدق ةثملا اهيف بيثك'
 الا امنوعطقي ال برعلاو « اهوط ىلا ةيسنلاب دج ضرعلا ةليلق اهنا كلذ

 ًاريس لبسا يه كلذل . اهاوس نم ًاضرع لقا ىه ىتلا نك امالا يف
 . دوفنلا نم ًادبشم سنياو

 بئاقحلا رحب نيرادزم نجرخو مهابع ًافافخ ءانهدلاب نورع

 ىلا ًاقرش برغلا نم اهانعطقف لقالا ىف بولقلا فافخ اهب اثر رم

 ناكو . ضايرلا ىلا ًابرغ قرشلا نم ائعطق نا دعي تيوكلا

 اهلا نولصي امدنع ودبلا لثمي ةيئاث حاصف انليلدو انقيفر حادب ذئموي
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 برعلا كولم

 هتوص كرايم قلطاو ! انه'دلا سأرب اًنح كيباو "ايلا نيبلاط
 : بوسحلا هتسب

 *هّدرب هللا حورلا ( ليدع ) نيزو مكعم 'ه”دْسأألا لها اي ريثلا نيققوم ا

 ال نبكو . بئاكرلل ًاماركا ,نوهلا ريس ةديبز ةكس يف انرس
 تب رشا . ديدج رضخا ءانهدلا نم ناكملا اذه يف ىطرالاو اهمركن
 تداك نا دعي هي هككينت هئم ةرحش لك دنع تففوو ؛ قانعالا هيلا

 اهنم ةعاس لك تاعاس ثالث . '"' مامنشلاو ةقلعلاو جف رعلا نم مختت
 برغملا عبرلا ىلصف انا . آعم نيتنثالا يوذو عبرالا يدذل ديع
 ام اأرفسم انيلاطو رانلا لوح ةقلح يف انساج. مث « ءاشعلل طامسلا اودمو

 . ارارم هب اندعو

 ىلا فرعتلا ىنأاتكنظا الو ريا كام ؟9هدعو وه امو رقس»ه وه نمو

 سيئرو اكل ةلمجلا ريدم وه رفشسم .٠ ةيح ف ينك راشتدقو لجرلا

 ايحتامنلا يدهس برملاو 8 رطملاو بصاآلا سوماقلا يفد 8 ىعرملا يا ايلا | ١)

 . رطمأ نع بيست هنال

 قروك ةقرو نال الثبسع د ْق ًاضيا ىوسد و بائملاك هرم روش ىطرألا 660

 ةقلمعلا . رفصأ ًاغاص هرشق نمو هلم نوح رحتس مهو 8 طسيم ريغ لوتفم ربودصلا

 .مسئ رلا كردت ىتح لبالا اهم فلءيف ءائشلا يف ىقبت قيقد اهقروو ضيبا اهنصَع رجس
 لبالل رهو جف رعلا ءانهدلا تاين نهو , لخئلا قرود ةيمش هقرو فيهمض تبل ماهشلا

 . همق كوشل داتقلا وه لقو ليخلل ةيقايلاك

 دازلاو بئاقملا لمحت ىلا لاما يهو ةلبجلا نيمسق ىلا ةلفاقلا مسقت (*)
 وا ةعاسب اهقبستف بئاكرلا مادق ةلملا ريست ابلاغو . نيرقاسملا لمحت يتاا بئاكرلاو
 اهب قحلنف « نولم ام يف ريسكتلا فوخ ماهردلاب اهماحصال ثذؤي ال هنال رثكا
 . سارا يفو ىحضملا يف انلك عمتجتو
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 ةاوعس ل71 زيزعلا دمع

 , ءاقلا لييس ىف ةلماعلا ةحاذلا دملاو « دازلل ة ةئلاكلا نيعلاو « مدخلا
 رجالا لماح « خارفلاو سأفلا ىعار « خايطلا خافنلا وه رقسم
 سااح ْف قلت ال دق ةكحضم ةنكن لاكش ف وهو . حاسلا و
 هج نسا فسوي ىلا هنم حابرلا ىلا برقا هبحو يفو نيذدمتملا

 ل 01 ىتح انفع لظي وهو نيفعلاب أ دحن ف نوفصد ام وه رفسم

 7 ايممكلاو ءاملا حاصي ليف . ءاسم حامص درولا ءامب مك 2 كينيفلا ضماحلاب

 د 592 6 هيتذا 1 لواطت ًافو 4 يدخل حطست ازا

 0 هيلا درقلا نم تءاحب ًاننعو 2 ةيمج أهس

 ةرعشد نس

 ما وه يدحنأأ فرعي ال عادبالاو ةغالبلا يف ةيآ وهف هسيل يف اما

 اقءلاو ةرطغلا ريغ يف ًايبرع نكي مل لب . يقارع ما يناعأ * يزاجح
 « ضيا ناك ًالاورسو « هيف هلجر ضخت ًاعقرم ءاذح كلذ ىلا فضا
 ماخلا نم كلذك فطعم هقوف “ هدأ دهع ف وا هدبع ُْف لسغ* هنظن ال

 رجاتخلا هيف ممات راتز فطمملا قوفو «“ يرتلا كارفلا لثم لصفم

 ودب « هلامجا قوق : دوسالا هريعب ىلع بك رب امدنع هلاالا ٠ خايسلاو

 . سايكالا نم سيكك
 «تانئاكلا بر ناحبسف هئطاب يف اما . هرهاظ يف لجرلا كاه

 نفملا هحولا كاذ ف نا . هتاقولخم بئاحع يف ىتح هحور نم خفانلا

 ككمضي و «كيرغيو كفقوي [مسيم«هبذاج يف ناسملا مسيم الو سيم
 كيسني لب « نيبجلاو فئالاو هلم مهلا كيسي أامسيم ؛ كببليو

 ماسالا عواضو « حابرلا

 فخا وه نم « لاجرلا يف دحت اماقو « انلاجر ىف ناك ام . للاب يا

 ةمدخلاىلا عرساو ؛ًاروعُس قرأو «اقوذ فطلأو الخ ثمداو .ًاحور
 5 ميحرلا نمح را نيلاعلا بر كر امق : لقف ٠ ميركل ممدلا اذه نم ادب
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 برملا كولم

 يف ردني ام يقلشاو يحورلا لاملا نم هب ًادرق ناسنالا يسم اذا وهف

 . نيدباعلا نيزو نسحلا فسوي

 . توح امب نراكد يه ًابويج رفسم هسيلب نأك يذلا فطعمال نا

 قوحسم نم ًائيش وا ًاراهب وا ًاحلم يغيتأ 9 ًارزو ةرباو اطبخ يغبتأ
 + ًاحرج اهب دمضت وا ًاناحنف اب حست ةعقر يغبتأ ؟ ضماحلا نومسللا
 نم امش وا كارالا نم ًاكاوسم ى يغبتأ 9 ةياتكلل ًاقدود اماق يغبتأ

 نال لحتكد ةرم لوا هنأر ام دنع ينشهدي ُ ةعاطو أاعمس ؟ لحكلا

 موي تاذ ينثهدا هنكلو . نوسعلل ةياقو نولحتكم برعلا لاحر رثكا

 هيلع عضو ًارحح ار هسم لواثتف « ةوبقلا برشن راثلا لوح انك ذا

 « ةريغص ةبلع جرخاف « هناكد » يف سيك ىلا هدي دم مث « تارمح عضي

 دوع « روخبلا . نانلا ىلع هشرو « هلمانأ فارطاب اهنم دخاو اهحتفف

 ةاسملا سئافن نم ةسيفنلا هذه لمحت ناك هدحو وه ؟ بطلا « دنلا

 . ماعطلا دعب ًاّماد انييطيف « اهلفاوتو
 راشا امدنع تكتحض نا كلاما لو ىربكلا ةثهدلا تشهد ينا ىلع

 نم جرخا مث . ائيُش ىسني ال رفسم : لوقي هنأك هسأر ىلا ةيايسلاب
 - عضو مكحا - نيزاو يبجو ىرأل يل اهمدق ةريغص ةآر م ةع

 ًاسفن مهلجاو ةروص هللا قلخ بقا اقع اذوه . لمحرلا لبق يل

 هصرح هلم ام لك ف ءيس ىلع صرح ناك هنا نظا الو . 3
 هجولا كاذ اليوط لمأتيف بكار وهو اهب ىلستي ناكف « ةآرملا ىلع
 ٠ تفصو يذلا

 ام ما سانلا هارب ام هبجو يف ىري له ؟ كلذ يف رسلا ام
 « حابرلا له وأ ؟ ءاعمج تاقواخلا هرظن يف تواسنت دقو هللا هارب
 سكي يذلا ءيشلا اذه بحعأ دقو © هيف يلوالا قولا كاذ

"55 



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 ؟ حورلاو دسجلا ءاملع « ءاملعلا انتداس لوق ام ! ًاروحسم ناكف هبجو
 يكسو كحضي دح ىلا ممدلا « مب « مهدلا لجرلا نم بحعلا مذخأي الذأ

 هملق يف ابنم ةدحاو عضي الو ا او نبك اهلا لمح يذلا ( أعم

 انيقي تاذلا بح نظا ام ىلع كلر ؟ 1 رأأ يف هبحو ىرب امدنع

 «لجأ . ةرهاظلا يوكتلا تاركتم نيعلا تأر ام اذا سفنلا رش همقيو
 ناودح لك يف هللا هسرغ يذلا كرابملا سرغلا كاذ « تاذلا بح الول

 رثكحا هدحو ىقلخلا هيوشنلا بيسي راحتنالا ناكل « قطانو تماح

 ْ رامقلا بعل نم ًاعوش

 تاياور اوفلأ يريغ نكللو . تيبسا دقف ءىراقلا اها كرفغتسا

 ( نابيلاك » نأ نظا الو : اهوقلتخا رفسم لثم صاخشا اهاطيا

 سلاجما ارفسمو امهتعمج اذا ردصلا ىلا  :راقياس « ن.البينوغ )و

 , روغوهرو رايس كس تالامخ نم نالابخ اأو ) نابملاك م) ترا دس

 ال خطي تراك « ةلحرلا هذه قئاقح نم وه ةقيقحف رفسم اما

 نع انثدحو ؛ ما عطلا دعب دتلا دوعب انييطي و« موي لك ةحاجد

 امو . هدعوب ًاريم هكاهو « لجرلا كاه ١" سودس يف هلامعو هدأ رما

 9 دعولا

 يف « هايوش » و ًارفسم دقفتن ةليل تاذ انحر ارقش يف انك امدنع

 ديشن دشني ًايحش ًاتوص تيبلا ىلا نولخاد نو انعمسف « مه زام

 بحصت هديب فيسلاو لخاد رفسم اذاف كاشلا نم انالطأف « ناوخالا

 ىبأف ينغيو صقرب نا ًارارم ذئدعب هائلأس . ةعئار ةصقرب « ةسوهلا د

 عرذتمف موي لك انلاؤس ديعت انك ةدد رب نم انجرخ امدنعو . رذدتعاو

 ةصقرب اندعو هنا ىلع . دحن ىف ءانغلا مرح + يتلا ديلاقتلاب وا لغشلاب

 ةليبق ىلا ةبسن سودس تيمس . دحتب ضراعلا ىرق نه ةعد ةعدق ةيرق سودس /) (0 ١

 سودس يد مف لاقي ناك هفينح يذب نم

 قى 322“ 1



 برمعلا كوام

 « لل دملاو ءانهدلا انزتحا دق اهو .  ءانهدلا ىلا لصن امدنع ناوخالا
 كتوصب رفسم اب هتيوهتسا البف . رابنلا ةليط انقيفر روبخلا ناكو

 . رمسلا اذ يف رمقلا لحم لحبل انعم لظيف « كفيسو

 يف ةحراب بئاكرلا تناكو « عارششلا ماما دانلا لوح ةقلح انك
 ةيففاص ةرفاس ءامسلا تناكو « ةنئمطم ةعئاق رثحت انلوح ىرخا ةقلح
 مالكلا دازف « رمقلا أهدمس بعت ًارورس اهيكاوك تالؤلتف نيمجلا

 نرداعم ميهاربا ناكو . مهارب ١ اي بطلا .  انرام رون يف كلذك
 جفرعلا بطح نم ةمك ر دنع ًاسلاج عيبطلاو خفنلا يف لوالا رفسم
 ًابرط هقبقتف 2« رانلا قوف اهبطسب مث هءارو هدي دم.ف ©« ىطرالاو

 « نبلا ةالقم هنضح يف بلقي وهو دبعلا دمح ناكو . حجأت دادزتو
 افك قفص دقو حادبو “ ًافد ساحنلا نم ًانحص ىلؤتا يذلا لولذهو
 رفسا . رفسم اي مق .  هنوضرحيو ًارفس نوداني فك ىلع
 فيسلاو اهنم جرخف ةميخلا لشد دق رمسلا بك وك ناكو .رفيسسم اي
 « ةقالطلا طسو ىلا ىرخا مث ةيثو بثوف . هارسيب رجذلاو هتيم عماد

 ةففخةلةذ لقتني وهو «ضايرلا لها يا اجوعلا لها ديشن ذشني قفطو
 . نابعثااك راسلا ىلاو نيميلا ىلا هطسو نم ىولتيو « ةئيطب

 منا ”متأ هت اتق اراق ل ملا منا هت ا[ رات

 ) حامرلا نائس يدر ) نيئسلا ةيورم اجوعلا لها امدح

 ( اليل ودعلا ىلع مجمن نا ) انروحنب ودعلا جبس انتاداع
 « ساحتلاب هملع ترادروب لولذهو دمح انبي تيب لك دنع فقي ناك

 هنأك لوما ضير اسف « ةفيفش ةئيطب ةزه رجاللاو فسيلا زي وهد
 : حيصي وهو رانلا قوف بئي ريخالا تيبلا دنع مث . بوثولل بهأتي

 لولذهو دمحو ! ىلع يح ! ىلع يح عمبرلا بيحمف ! لىل ىل ىل ىل ىل ىف
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 : ساحنلا ىلع ناقد

 - - 2 سرس 00 ع 07 يا  ا_

 م مل هذا انث اراك دس مت مث هتاد) | رات

 نيا ةنطا بويه تيه : تاوخألا ةسوه دمبمتلا الا هلك اذهامو

 مه ربا 0 "اهعل اي ي "قى رسلملاب ع :مهل ران تطخ  .نيمنلا ىاثلاو رسلاب لوالا لواثتف 2 ءاوملا ق

 . ناوخا ا فك

 هنيلا بوده ته

 مع ما هت اتا رات

 ابسعغاب ا تنأ نيا

 م متل هتات | رات

 ىتح عرسالاو فخالا ىلا فيقخلا عسي رسلا نم نزولا ريغتف ِإ ةنحلا

 ةرطغلا عزنو رحنا كاذ ذا رفسم دمغاف .شواردلا صقرك ىسما

 تنا نيا : ميلا حاصف « رانلا يف اهب ىمرف « هسأر نع لاقعلاو

 ١ اهيغاب !
 تدمخ ىتح ! دمحوتلا لهأ « دمحوتلا لها : نيددرم اوزتعا مش

 : مالظلاو

 صقف ؛ تاناكح لصف يناشلا لصفلا نأكو . مهاربا ا بطح

 مهنم لتقف ءرساودلا يداو يف نما عم هل تناك ةعقو ربخ لولذه

 قسافلا وهو ءابلطب وه مارغ ةصق حادم صقو . نيريثك حرجو نينثا

 امدنع قودنصلا يف ةييحلا هتأيخا فيك انريشاف « هسفن ةدابشب ريك الا
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 برعلا كولم

 يغبت يهو اهقودنص لمحبل ًالاح مداّلا تدانو هللا تركشف « اهقلطف
 ب 4 . كحضت انءارو ىشو « للاب للاو « هنق اناو هلمحف ١»  ةبورعلا

 ..لولذهاب لست ال ؟ حادي اي كلذ دعبو

 ةزينع ريما ىلا خويشلا نم ًاباتك الماح تنك :لاق دوّنح انئدحو
 تناحو يدحو تنك . ىشعتال ةفيشح يداوب بسعش يف تخولف

 تعمسف «راثلا تدسشو « بطحلا تءعمحو «لولذلا تاقع . ةهاظم ةلمالا

 كيلع هللا بجح انيلع بجحا : مميصتو لولوت ةأرما توص لالا يف

 اهرعشو « هللا ةبحو « سمشلاك اهحو ةرجشلا تحت تنياعف تفلتف
 تدعف . ىفتخاو رصب ةحغ رونلا ىف هحولا رهظ . لاللاك دوساو ليوط

 . رانلا نم كريجي هللا راثلا بشت ال حسصت تداعف « اهبسأ رانلا ىلا

 4 ةعرك ةفيطل تناك دقو 4 نجلا سورع ىه .٠ انرتسا انملع بححأ

 اهنأشو اهك رثبو هل سس 5 ريس نأ هوجرت يهرو هتلمفو دومح نم تندف

 وهو اهلك ةلللا كلت ىرساو اهتيلط دومح باحتساف ٠ لدللا تاماظ يف
 انه ( ىنتلبق ) ىنتمح ذاتسا اي هللاب هللاو - . هبحو يف قرح نم وكشي
 .٠ قدصلا لوقا هللا ةامحلو ٠ ةرهاك اهمف ناكو

 اهمتخو اهيف ناك يتلا تاوزغلا نم ةوزغ ربخ صقف رفسم انثدح مث

 كدعضف 7 دوداوم يح هلاوط نبا موشم رع ةعبرأ تحذ هللاو : الياف

 6 رفسم سفن ف ترقو ةرك دسم ةليوط مادي ةكحيض تن اكو عسبرلا

 لاقف . للاب كحيذا وا تكسسا ! هنيك اكس نم ًائيكس لتسا دقو حاصف
 رفؤسم بوف . هلاوط نبا تخحذ ا_ءادم : كحضت لازي ال وهر حادب

 رمأ مث هعور نكسو لولذه هدصق « ينامدعلا مد يغبل رانلا قوف

 . ةوبقلا ناحتف هدب هل مدقي نا احادي

 « توكسلا نيزرلا ماس « ملاس يجوبقلا ليماعملا يعار رود ءاج
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 دوعس لآ زيزعلا ديع

 نميلا نم « اهاصقا ىلا راطقالا ىصقا نم ابلك ةيبرعلا دالبلا ىمظعلا

 . ملاس اي كتياكح تاه - ٠ ماشلا ىلا ةرصبلا نمو ندرالا قرش ىلا
 نيسح كلملا ىلع ةلاسمك يدنع . تاناكح يدنع ام ذاتسا ان هللاو

 . تاسور رسعل اها كعببا ةرزيلكتا ةربل نيسمحو مع

 5 ةلامسمكلا ةداكح تاهوة؟© تاياكح ك| دنع ام لوقت فيك و

 أامدنع ءاملا لمح هللا دع ريمالا شم ْف لاح ناك هنا ماس انريخاف

 ابلخدو اهملا اولصو امدنعو 8 بارت ىلع ةئب دما نم ةيدملا لعد فاجر

 ةزاجالاب رمأب تا هومم ماس لاس « ًارصتنم مويلا كاذ حابص ريمالا

 حارو ملاس ةلاوحلا دذخأف ةريا نيسمخو ةئثمب يا هباسح هيبا كلملا ةلالج
 .اهنأف ةماكلا حلصي حادب هضرتعاف .اهيف هل ًابحاص روزيل فئاطلا رحني
 ٠ هتصق يف رمتساف ماس هل هبأي ل . ابهفرعا انا . ذاتسا اب ةبحيوص يه

 اورصتنا ناوخالا نا ناكو . ةكم ىلا لزز مث فئاطلا ف مايا ةعضب ماقا

 بحاص»ل لاق ةلاوحلا لمحي ماس لصو اماف .كلملا ةلالج لا ةيكنلا ربخ

 . ءيش لك انرسخ « ينبا اي انيلعو كدلع ضوعي هللا : ةلالجلا

 ات وح ليالاو « تاياكملا لصف يف لازن ال نحنو ليللا فصتنا

 لبق اركاب انضين مث . نيتناقلا نم انك الو « انللم امو انقرأف < قيرالا

 أوموف ,. هتداع ىلع يداش الولذه عيوب نم لوا تنكو بداكتلا رحفلا

 اوموق )م نسمع 2 كراس 4 داوومدل 4 ملاس « مادي ٠ اولص أاوهوق

 ٠ ريفتسم اي ناذا ومحو اولص اوموق

 ١) : ؟ برعلا كولم
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 برعلا كولم

 نم ريخ جالصلا . . . ةالصلا ىلع اومح 0 ربكا هلأ ٠ ريكا هللا _-_

 : مونلا

 دعب انخناف « مظعلا قرخي ديدُس هدرب رحس ىف انرسو اًنوبقت مث

 «مهنم عرسأ تمزج يف انا تنك و « انلجرأ ءىفدنو رانلا بشنل ةعاس

 ربصام وق نم ةيبرعلا دالبلاف نظا ال. كلذ ىلا ةافح هيّس لاعنلا يف مهو

 . دحن لها نم تاقشملا يث تبثاو ةدشلا ىلع

 بحي - . ديحوتلا نيد انهعي ائماماو انريما لولذهو ريسلا انفنأتسا

 انقلخ هللا نا : ًالوا . لوصا ةئالثب (ىلاع نوكي نا لسم لك ىلع
 نمو ةنجلا لشد لوسرلا عاطا نمف . ائيلا هلسرا لوسري انادهو انقزرو

 ظ . ةيالا رك ذو - ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتساو . راثلا لخد هاصع

 ْ برقم كلم ال ًادحا هتدايع يف همم كرشن نا ىضرب ال للا نا : اناث

 نم نا : ًاشلاث . ةبآلا ركذ  ىلاعت هلوق ليلدلاو . لسرم ىنالو
 ظ . هلوسدو للا اح نيةالاوم هل زوجي ال هللا دحوو لوسرلا عاطا
 ١ : لقف ؟ ةثالثلا لوصالا ام كل ليق اذاف . كلذ ىلع اليلد ةيالا ركذو

 ليق اذاو ٠ ملسو هيلع هلل ىلص ًادمح هيسنو هليدو هلر ديعلا ةقرعم

 يدوبعم وهو نيااعلا عيمج ىبدو يفابر يذلا هللايبر لقف؟كبرنم كل
 هتايآب لقف ؟ كبر تفرع مب كل ليق اذاو . هاوس دوبعم يل سبل

 .(كادب لأس مث . رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا هتابا نمو . هتاقولخمو

 . لولذه اي ابفرعا يلا : حاجيلا حا“ دب باجاف# مالسالا ناكرا يه ام

 | : يقتلا عرولا بلقلا بيطلا لواذه لاقف . اهددراف تنا اهركذا ١
 . هللا لوسر ًادمح ناو هللا الإ هلا ال نا ةدابش : ةسمخ مالسالا ناكرا ْ

 .ةاكزلا ءافياو نينثا .  ةالصلا ةماقاو . دحاو : لاقف دعي حادي أنف

 « مام - . مارحلا هللا تيب جحو . ةعبرا - ناضمد موصو . ةثالث -
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 د وهرس لآ زيرعلا كديع

 هللاو اهف رعت

 : ريمالا هباجاف 9 نويعلا ةنآ فرعتثا كلأسا اناو : حادب لاق مث

 الو هيف نم ًارارم اهتعمس دق تنك يتلا ةيالاب حادب قطنف ؟ يه امو

 ًانيع . ائالث الا رشحلا موي ةيكاب نيع لك . اهاوس فرعي هنظا

 س ر# تناب ًانيعو « هللا ةشخ نم تعمد ًائمعو“ هللا مراحم نع تدص

 . هللا ليبس يف
 ؟ ةالصلا طورش يه امو . ًاريخ هللا كا زج . ينامحع اب ىنتماع -
 ْ . مالسالا اهوا . اهفرعا -

 9 امسناثو . مالسالا -_

 ناكو  زييمتلاو لقعلاو مالسالا ؛ لولذه باحاف مامأل اي اهلمك

 «ةروعلا رئسو « ةساحنلا ةلازاو « ثدحلا عفرو - هءارو اهددرب ماد

 : لاق مث حادب هركشف . ةينلاو « ةبقلا لابقتساو « تقولا لوخدو

 9 ءوضولا طورش يه امو

 ىلا نيديلا لسغو ؛ قاثتتسالاو ةضمضملا هتمو هحولا لسغ ب

 يه امو : لاش مس . نييعكلا ىلا ثنيلحرلا لسغو ؛ يقف رمل

 عبرلل اههاع ٠ اهفرعأ انا : | : نامحملا با حاف * ءوضولا صقاون

 « نيليبسلا نم جراخلا : ة يه . اهددعي لولذه أشنف . مامأل اي

 ةأراا سمو 4« لقعلا لاوذو < دسجلا نم سحنلا شحافلا جراخلاو

 « تيملا ليسغتو « روزلا محل لكاو « ديلاب جرفلا سمو « ةوهشب

 عبارلا طرششلا لولذه اب هللاو .  اهنم هللا انذاعا مالسالا نع ةدرلاو

 9 ناعالا ناكرا يه ام انل لق . ًائاد ىئوضو ضقني

 هنّتك و هتكتالمو هللاي نموت نا . ةتس مادي اب ناعالا ناكرا -

 وه حادب اب ناعالاو , هرمشو هريخ ردقااب نمهؤتو رخالا مويلاو هايس ير و
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 برعلا كولم

 ةطاماأ اهانداو هللا الا لإ ال لوق اهالعا « ةمعلم نوعبس و عض

 . ناممالا نم ةبعُس ءامملاو . قيرطلا نع ىذالا
 3 هل ردع ءامحلا . حادب اهفرعيال نامالا نم ةيعشلا هذه

 . رقسم توص ةماكلا هذبب قطن يذلا توملا

 لوا يدفع نكلو , يسوديسلا رقعسم اب تقدص : حادي لاقف

 يلا كل تنهربل ذاتسالا ةمرح الولو , هانداو هالعا « هرخاو ناعالا

 . قيرطلا نع « ىذألا رش اب « كليزاف نمؤم

 ىلع هربعب قاسو هرحنخ رفسم ىل _لةساو ِإ هللاب هللاو ر را ر رب

 . نينثالا نيب ىوتساف ”ركو هلواذ لواذه زكوف .٠ حادب
 كيلع هللا طلس , رفسم اي كليرغي هللا * نامبالا نم اذه لهو

 . حادب اي
 9 رساودلا نبا مسي ناهحعلا نب ناك ىتمهو -

 ردربب رقم حارف . شُشمأ 1 ةارطاو كنود 3 ىناحعلا بذدؤا انا 5

 اًدحو . ةتككنلا بحم ال رفسم : الئاق حادب ينبطاخف . نارحعلا بسيو
 . كلستل هظنغت بحن
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 ا دوعس لآ زيزعلا دبع

 رثخلا

 - لئامقلا بورح هراثإو رفخلا 2 لاله يب 0 ةريد قا نطاملا

 ١ 5 يكسبي حئاسو رفخلا ىلا هلوصو دنع صقر حئاس مالا يه نم

 : لوقي ءاملا نم ردقب رفسم ءاح - رفحلا يف برتحت عيرالا حايرلا

 ْ تقحلق رفا نم انبره - خبطلا يفو ءاملا يف بارتلا - 9 ميست يغبت

 ١ْ ال فاطخلاو ءاقرولاو -ةايحلا عوجرب رشبت ةرهز - حايرلا انب

 ع اةمولع » نوءعلطتس وديلا لم يبارعالاو ملاس مآ ةضصق اس نابذكي.

 ىملا مث ةييط مايا ةعبرأ  ةبديدلا - «©# بيعشلا دخ تول شماو د

 -قةفصاعلا-ةنلطا بوبهو لامشلا حير - ةرسبجلا - رحبلا لع فرشن-

 نوسبلي مبرلا - رمقلا ءوض يف جالدالا ' ةمبخلا يف ءاشعلاو ةالصلا

 03 عادولا  لولذه رءش وش ةدددجلا مهب أيت

 يفرذلا مسقلا وهز نطابلا ف اناخد ءاتهدلا نم انحرخ نا كعد

 . لاله ينب ةريد دجن لها لوقي امك هيفو“ ةمرلا يداو نم يلامشلا

 مل هنكلو . مهبورح نكاما انه اهو « مهزانم ايدق تناك انه اه
 مل . ديلا رهاظ يف مشولا قابي رعاشلا هببش ام ىتح لزانملا نم قبب

 ةيوطملا « ةقيمعلا.رابالاف ابحت اما . ضرالا قوف ةريدلا نم لظ قبب

 ماوقالا كلوا يف ةمه ىلع لدت « روخصلا يف ةروفخلاو« ةراححلاب

 بضغ ريغ رادقالا نم هيلع وقد م ام ناملقلا هذه ف لازي الو . ةءلاع

 ينب نابلق نورق ذنم تفجو« هايملا يداولا نم تاوحت دقف . راطمالا

 مهو مهنه ىقبت نم ىلع تزوجا اذا مه انوع ةعيبطلا تناكف « لاله

 يتلا ضرالا يف دحت اهقف ناكملا رحه تاينلا ىتح . بورحلا يف نونافتي

 ًارُم ريثتو :ةيطاك باسنتو بدت يتلا ةيلادلا كلت ريغ ممامدي تيور

 . ءائفلا « ةريد » يف ءاضقلا 'رم* لثم لظنحلا وه . نودمللاب ًاهيبش

 ادا



 برعلا كولم

 ليال يع ره دس سوماقلا ِي اس وشو ًاضنأ ثمرلا صعب نطابلا 32

 ءام اهنف سدا يف تناك اذا الا هنم وندت ال لبالا نا ريغ . ضمْلا نم
 لّيلل ثم أ: حادي لاق ًالملق اللا هاعرت ال يهو 4 (ظلا دلوب هنآل

 ناق كلذ عمو .نز راثلا هنكلو ءاملا بلطي - ناسنالا ركسلا لمم

 , هناخد ىلع رينعلا ناحد تاضف يبنتملا ةفان

 ىلاو « اعارذ رشع ةسخ رواحتبي الف نكاما يف قيضي نطابلا ىرت

 روهنلل يقع اذو-ه . ةيساكلاو ةملمرلا نيتقيطلا نم لاع رادج هيدئاج

 ضيفيو يرحي لاي ال هنا ليقو . ةمأرلا يداو يف يرحي ناك يذلا
 .٠ ةراس نيسمح وأ نيعب را لك ةدحاو ةر 8

 عاستالاب يداولا كس تاب أب مشب يلا مأ ى عدل ناكم ىلا لصنا تبتمددع

 اهو رففلا بحر ريغ انماماو ان ود ى ةس الف ؛ هيناوح ًايردت لوزتف

 ضيقنتل سفنلا نا . لوبلا نم لب مغل ١ يعاود ن 7 هدأ دّدماو هةغا رق ف

 2 تاذلاب بسيسأا رفقلا وه ٠ ةئساح هنع نيعلا بلقنتف « معلا همقع نم

 . ةغلابملا ن هه لَظ تاماكلا هذه ُق سسأو . هيف للظ الو هل دح ال

 ءارو 4 هفيعاضت 2 ءى دا رفق ه .رظتنملا ميعنلا كلذ عم هب هيف نأ

 ءاملا عم ةحاوب انسفنا لعل 9 2 | علل « ءاملا “ رفحلا 3 رفخلا 26 هف ةافآ

 ثنثقد ةرفقح رفطا نأ ِإ ها_ؤسا 7 8 ةيبط لالظو ليخفب )م نيحابرو

 اهنكللو ةملمر ةيرن 4 ًانمقي بسسلا رفقلا وه 8 انمالحاو ان اما لك اهيف

 نوزحسل هناو . ةسباب وا ءارضخ بشع ةقرو الو اهيف لظ ال « ءادوس
 2 ةعاس لاسم ىلع را ايالا لوح ضرالا هده ناد ملء ادا ًاصوصخ حالفلا

 . اهمام ىلع يّسا وملا دررر ةرثكل أهمف داهسلا نم ءادوس يه عبرالا ت تاه ا

 نا. ؟ كلذ مل. اهيف ءارضخ ةقيدو الو « ةيمطلا ةررتلاو دامسلاو ءاملا
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 دوحتس ل 1 ؤيزعلا ليغ

 ناكف . لئابقلا هيف تنافتو تلتتقا ”ناديم زيزعلا ءىراقلا اهيا رفا
 ؛ حاصلا نبا ةزوح يف ةراتو « رّمُس دب يف امويو « ريفشلا دي يف ًاموي
 « ءاملا اذه لوح « انه اه ةعقو 1 ديسرلا نيا ةرمأ تك ًاروطو

 الف « ناندع ان كئانبا مدي اهتاور «رضمو ةعببر مدد ةيمطلا ةيرتلا تور

 . بدنملا ىتح للظت الو 2« لظنحلا ىتح مويلا تينت

 الا ءاملا مفرل ةدع الو . بناوملا ةمدهتم اهلك رابا ينام رفحلا يف

 «نآمظ هنم دوعي ءانا الو لمح هعم سملو ءاملا درب نمف اهنم نيتنثا قوف

 يف بورحلا نوكت دق . ةبرقو ًالبح هريعي نم كانه دجو اذا الإ

 نوكي دقو مويلا يل ءاملا . ملظلا اذه لب لامهالا اذه تبحوا يضاملا

 كالهو يك اله همق نوكي دق امي هزبجاو هحطاصأ الف « يودعل ًادغ

 نوك ردب الإ مثو . ةامحلا ف مهتدعاقو ودبلا ةفطاع يه اغا . ين ريع

 : ملانغلا مث وزغلا ريغ نماضتلاو نواعتلا رس نم

 ؛ ًالامُمو ًاقرشش هنود امو رفحلا ىلا دتك دحن ناطلس ةدايسو مويلا اما

 نوذخآ ةيودالا هتيانعب ودبلاو ءاهلك هدالييف نادئاس مالسلاو نمالاو

 نم ابونج نيموي ىلع يه اهمهأو رّحسلا ربكا ةيواطرالاو « رضحتلاب
 نذا راعلا نمف هيلع ةظفاحملا وءاملا ةيامح عيرطتست اهيفريطتم و «ناكملا اذه

 .ءارمالاو لئابقلا بو رح يف « رمش و ريفضلا مايا ناك م رفا ىقبي نأ

 نم صقري حار رفحلا ىلا انلصو امدنع "٠ يبلف ركسملا : حادب لاق

 . حرفلا ةدش

 ىلا ميصقلا نم قيرطلا هذه يف رفاس نم لك ناك اذا بحع الو

 اذه ىلا لص امدتع صق ربو جبس ءانهدلاو دوفنلا عطقف « تيوكلا

 ةموكح راشتسمو « ةيبرعلا دالبلا بلق د باتك فلؤم يبلف ناجوه »١«
 . ًاقباس ندرالا قرش
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 برعلا كولم

 دالبلا يف هل ةقان ال ًايينجا صوصخلا ىلع ةلاحرلا ناك اذا بجع ال . ءاملا
 نم توحن دق ذا ©« صقرلاب يبلف رتسملا نم ىتحا ينا عمو ٠ لج الو

 رطفتي يبق داك دقف « قيرطلا يف ىملا رطخو قيرطلا رطخ « نيرطخ
 . رفحلا يف انخنا امدنع نزلا ةدش نم

 ليق دقو. عبرالاحايرلا لالتحالا يف انتك راشف ًادحاو امو هانللتحا
 . ماودلا ىلع ناكملا اذه لتحت ابلاغ ابلك و لقالا يف اهنم نيتنثا نا يل
 «ةءهردم لاهشلا هئيحتتف . رحيلاقافآك ةطوسبم ةفوشكم هقافآ نالكلذ

 يقتلتف « ةلولوم ةقفصم ةيب رغلاو « 8 رفاص ةيقرسشلاو « ةرئاغ بونطلاو
 تسلحو باميلا تلقفاو « يتميخ تاخد . ناكملا اذ يف برت و املك

 ةلاحم ال مقاو يموي تيب نأ ةرم ريغ تسسحاف«ةك رعملا يود عمتسا
 . يسأر ىلع

 هتنئظف . مبسا نا يغبا تنك اذا ينلأسي ربظلا دعب رفسم يفءاج
 دحتت ْف منال هرمأ ف دا ىلا تبمتنا مث . معن : اكهحاش تلقو حزم

 هبف خيطي يذلا لجرملاب ةعاس دعب ءاجف . ةحابسلاب ماها نع نوربعب
 . ردقلا يف ميستس . رفسم اي كيف هللا كراب : تلقف . ًاراح ءام هألم دقو
 .راخا ءاملاب مث لمرلاب هتاسغ دق . هرمأ لك يف داح وهو اك ردتسم لاقؤف

 دزلا دوعو رما ساحتلا نم نحص ْق لمح داع ةعاس فص دعد مل

 . ةآرلا ربكالا هزنك جرخاو هبع ىلا هدي دم مث.ببطت : لوقي وهد
 : عبرال لوقي ةميخلا نم جرخو«لاقعلا ماكاو« ةمرلا سبل يف يندعاسو
 نا مئاد معن : هتاماك تدد'رف لولذه لاقف . ةحابسلاب ذاتسالل اوك راب
 . بارتلاب اشوبطم كاشع لك أتس : حايرلا تلاقو . هللا ءاش

 نا ماظعلا ةابطلا نموريغ وأ رفسم عسيطتسي فيكف . ماي رلا تقدص
 ىلع هيرغتو هريثت ةيوهالا ةعيرالا تماد ام باركلا ردقلا نع درب
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 د وعس لآ زيزعلا ديع

 اندمح . هل معط الو ةدئار الف 2 نول اذ نآك ناو «رفطا ءام نكلو

 نيبو جاجعلا نم لطسق تحت انحرم امك اركاب انحرسو كلذ ىلع هللا
 يف ذئتقو انك انثا نآلا رحذا يفا . مصت ةيوهالا يود نم جاوا
 . تاضرقتسملا نائيلب ىمسي امف « طابس رهس رخآ

 يغبن ناكملا كاذ نم ةراغ ائنحرا ناكمالا يف ناك ولو انحرس تلف
 ىْشَم تناك اهسفن بئاكرلا نككل و نايعشلا يف نانئمطالاو ةنيكتسلا
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 ةدش نم « باكرلا كصتو باقرلا يولتف « دوفنلا يف ةدعصم امأك
 هتانرس لازت ال تناك ىّحضملل انْخْنا امدتعو . انب قيما ودعلا تامدص
 ساجو «هديب ماعطلاو زبخلا نم أئيش انم لك ذخاف « جئتو انل وح جبعت
 . هيلجر تحت اهفارطا دّسو ةميشاك ةسأر ىلع ةءابعلا عفرف لمرلا ىلع

 . ىف ىلا ةمقألا قيس كلذ عمم لمرلا ناكو ٠ تساح كلاذك

 نا ىلع . هللا ةمحر الول ىلع زبجت بيصعلا مويلا كاذ يف ىلا تءاجو
 باسسلا رفقلا نع.رفحلا نع اندعب دق انك و يلاتلا مويلا يف تأده حايرلا
 )م ةثاو رلا يذ يه .٠ ةامحلا نم عى انلوح صضرالا َْق حالف ل توألاو

 لمقتف اف ةلماق ةضوحلا نا الا ثمرلاب ةهيبش يهو يضاملا ماعلا ةثور
 هيكلو؛ ماعلا اذهيف ايجلا عئالط نم « رضخا تبل اذوهو .لبالا اهملع

 هب ترقف هآرم اما . هنم وندت ال ماعنالا نال ؛ ءيشب ايلا نم سمل
 «ركمشلاب ةيياس وهو نا رثمعُت ىعدي هناىل لق .دا ٌوْقلا هنم شيعتنا ونيعلا

 1 ةصراق هئحئارو 4 رفصأا هرهز

 ءاوغا مامأ جازيو 2 سن ٌوَمُف فس ًاريغص ًاحانج وخلا ف كاهو
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 برعلا كولم

 ائأوح فرفري رارضخا هيف دوسا [حانح «ءادوس ءارضخ ةقرو هنأك

 ىذلا فاتطخلا وه . سمشلا طويخ نم جهويف لسني مث؛ةايملاب ارشيف

 رهذ مّدتت  ملاس مأ  ءاقرولا هعم تءاجو .يعسفرلا دحن لها هيمسي

 يبارعالا لاق . لمرلا ىلع ليوطلا اهبنذ « اهليذ ابيت رتو نارتيعبلا
 قيفرلا راشاف ؟ماس وبا وه نياو هللاب يا :ملاس ما ىلا هقيفر هفارع دقو

 شياو. دينعلا ضيبلا ىوهت رو.طلا يف ىتح كيباو : لاقف فاطخلا ىلا

 : دمك ادم دسعلا دالوا » ماسي كلوق

 املك ريغتي « ضرالا هحو ياء دحن يف لاقي امك « دخلا ناكو

 مهيشاوماوجرخ دقو« ودبلا رثكيو '!'يلافملا رثكتف < رفا نع اندعب

 ضرالا ىف ىعرملا نع اولأسيو انرامخا اوعلطتسل اذن وقال نوعجتني

 انم ةعاس فصن ريسم ىلع وهو « اناري يلا رعالا ناك . اهب انررم يتلا

 ناهصيمق فرطب وا هلدرب ءيموي بعت اذاو . انب قحلي ىتح ضك ريف

 . لولذه رمال الاثتما فقنف اوفق

 ؟ تنا فياستو ... نيماسملا هللا يح ناوخالاي يلع مالسلا

 .. 9 هلاح فياست "' ىرت وباو ... كلاح نيزب هللا * كلاح فياستو

 نول وهاه يا) بيعشلا دخ نول شاو ؟ ( عرابخا ) مولع شياو

 9( هب متررم يذلا بعشلا يف ىعرملا

 يداو يا نطابلا نم انحرخ رفما نم انرفس دعب يناثلا مويلا يف

 ابلعجأ مبللا : رطملا لزن اذا ودبلا تامك نمو . ىعره اهيف يتلا ضرالا )١(

 ىعرم يه يلا نكامالا ِق رطملا لسجا يا . انيايث لمت الو انياسترا يلافم ف

 . طورشب ةدبقمو

 .برحلاديمب ةيلوينبسالا ةدفاولا يف يفوت دقو نيزملا دبع ناطلسلا ركب كرت (؟)
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 ىلا نيلزان قرشب (مونتج انرسو « يعقرلا ىعدي ناكم دنع ةمّرلا

 اهيف لض نادعُس وأ لالت ةعضي انزتحا نا دعب اهلا انئلصوف « ةب دن دلا

 نا لدب رصقا هنال ًاروكشم هلالض يف ناك دقو . يريطملا ليلدلا
 . قيرطلا ليطي

 ًاقرش دتع «عبرم ليم فلا نيرشعلا نع لقي ال حيسف لبس ةبدبدلا
 ىشلا ًاقرشو رفا ًابرغ هدحبف « ةمرلا يداو نم لامثو بونجب
 تناك دق . يلاثلا ضرعلا نم نوريشعلاو ةيناثلا ةودردلا هرطشتو
 لخد اهنم ًاريغص ًامسق نا الا رفطا كلمي نمل ةعبات لازت الو ةيديدلا
 . قارعلا دودح يف مويلا

 ( ميدالا ةقبقر « بتاوملا ةرضخم « يلاخملا ةريثك ةيديدلاو
 ًارحات ناك نم ريسنف اهيف قيرطلا رثا ابلاغ يح . ءاجرالا ةطسينم
 ليلدلا يدجلا جربف ىرسا اذاو « هءارو وا هماما هلظو تيوكلا
 بفارأآلاو اطقلاو ىرابملا صنقلا نم ةبديدلا يفو . لضي ال يذلا
 نم نيقنرطلا يف دوحوم ريغ وهو « ليلط ءاملا نا ىلع . نالزغلاو

 ةربخ ىلا ميقتسم طخ يف ةيقرشلا قيرطلا يا . تيو كلا ىلا رفحلا

 ىهو الارش ةرها ىلا اهانذختا يتلا قيرطلاو ليم ةّنم افوطو شيودلا

 . الم نوعبراو ةّدم

 ريس ابمف ائرس ةيبط مايا ةعبراب ةيديدلا يف انرفظ دقف كلذ عمو

 نم اه ناك ام انل ناك دقو .انسفنالو بئاكرلل ًاماركا نوما

 ذلتست لبالاف ! ىعرملاو رظاناللاو ءاوسبلا ريمغت يف ةذللاو ريخلا

 . هللا ةمعن نم ةرفاو ةيديدلا يبف تناكو ءارضخلا يطرالاو جفرعلا

 انني ناصنقب نئيعجو كرايم ناكو « أمكلاو ىرابملا ذلتسن نحنو

 ءاسملا يف ميلك انت وئيحيف ضدالا يف نوثحبي دومحو رفسمو ميهاربا

 ني



 برعلا كولم

 ريثك اهليبس يف لذب“”اذا الا « ندنلو سيراب ىف ىتح ردنت راضخب

 ةيديدلا ةأمك ةذلو ايصخ قوفتةأمك لامشلا يف نا نظا ال . لاملا نم

 ! ىلا مث « ةبيط مايا ةعبرا

 نينظت تنك اذا « ةيرصبلا زوجعلا اهتياك كقمحا امو كدليا ام هلل

 ةثح رامملا ةعبرالا هذه انشيلع يدسفَدل سماخلا م وبلا ْق نيئمحت كنا

 تلزنو ©« كاوسم هللا مرك | ال تلج . ابلك ةيديدلا تانسح انيسنتف

 تدعو «رامالا حامو انمكلا نم يدنع ىقبت ام تلكأف « انيلع ًاقض

 كيف ىلا أطا يتايح يف ةره لوا يه . نينح اي « وفعلا . نينح يفخي

 « ةرصبلا نمو لصالا ةيبرع نكت مل ولو . ءا-طمث ًاز وجع امهب درطال
 « نينح اي كتحعزا امل ةييرعلا هالبلا يف نآلا نكا مل ولو « ىملا هذه
 . ليلجلا ميدقلا كلعن يضرغل تذختا املو

 ليللا فصن دعب سداسلا مويلا يف انضم و « حجيرعت ةنمكسملا بحار

 ابجيا امو . (حايص هريجلا ىلا لصتل رمقلا ءوض يف انيرسأف« نيطشنم

 « ةيبرعلا داليلا بلقيف رهشا ةعبرا دعب رحبلا ! رحبلاىلعاهيف انللطا ةعاس

 نع ىنتدعيا رافقلا . ازهر هغلبا امو . ادب ههركا امو بجو هلمحا ام

 نم ينبرقي رحبلاو « للا نم ينتبرق رافقلا . هيلا يفديعي رحبلاو ماعلا
 . سانلا ةماعل ذليام « سانلا نم اناو « يل ذليل هناو . نالخلاو لهالا

 لواح الو رصتن م نم قياضت ةئادلا ةيحلالاةرشعلا نا ءىراقلا مك الف

 ريبكلا سويتوطلا نيسيدقلاب بحعأ يننا . دسملا ىلع رصتني نأ ةرم

 تسسحاو « ىلاعت هلظ يف اهتمقا رهْشا دعب ينكللو . يدومعلا ناهمسو
 دعب « ىجلا ىلع يندعاسيل لولذلا رهظ ىلع يمادق مسحت لظلا نا ةرم
 طيسلا بحلا نم ءيش هيف ام ىلا عوجرلا يغبا ةك رابملا رهشالا هذه
 . ةيرشبلا ةايحلا تالذتبمو ةيندملا هفاوت ىلا عوجرلا يغبا « ينافلا

54٠ 



 دوعس لأ زيزعلا دع

 نم ًاسيرغ دتمي جيلخلا نم دعاس ىلع روزلا لبج دنع ةدلب ةرهجلا
 زواحتت ال ةماعلا نيبو امهنيب ةفاسملاو « تيوككلا ةنيده ءارو نوجلا

 خيش اهمق رصقبو « اهرابا ةرثكي ةروهشم يشو . اليم رشع ةسمخ

 . اهركذ ءيحس ىتلا ناوخالاو اهلها نيب ةعفولا كلتيو « تيوكلا

 ىلا باتكي (-ادب انلسراو لمرلا نم بيثك ىلع روسلا جراخ انخنا
 ىلا لوخدلاب هنذأتسنو انأوص وب هماعن مايصلا لا رباجلا دمحا خيشلا وس
 يحرم باوحلا هنم نءاجو.ضايرلا نم هيلا تبتك دق تنك . ةئيدملا

 الف تاممسرلا ىلع صيرح « رمالا يلو وهو « ًالولذه نكلو . يب
 . اهريما ىلا كلذب ملع هنم قيسي نا لبق ةئيدم لذدد

 مهتمدقم يفو ةرهجلا لضافا ضعب ءاج ىتح مايطأ بصنن اندك ام
 مصقلال هاب نورك ذف . مهتويب يف ةوبقلل اننوعديو اننوروزي رصقلا ريما

 ةوبقلا برشن مويلا كلذ نم تاعاس عضو انيضق . بيرغلاب مهبمحرت يف

 . ملاعلا رابخا نم ةيرقلا هذه ىلا ةصاعلا نم برسقي ام عمسنو ياشلاو

 دحن رابشخ الو 2« ىل رهظ ام ىلع « ةيدابلا يف امل نومه اهلها نا ىلع

 لثم حايرلل ةيل ةربجلا نرا ينوربخا . اهاوس نم رثكا ناوخالاو

 ام وفاخيال مهنا ىلع . اهيلع ةطاسم لاهشلا اهببم يتلا بوبا ناو « رفحلا

 . بوذحلا ابنهم ىتلا « ةنحلا بوبه » نوفاخي ام ردقب

 هللا تركشف « ةيلامش ما ةمبونج تناك أ ءاوس بوبهلا هرك ااناو

 تركش . ًاثداه ًالاخ ناك اهيف انازن موي ةربجلا يف ابحرسم نا
 لولذه ىنعمسف دجلا ةيا تددر ةدلبلا نم ًادئاع تنك ائيبو . هللا

 00000 0237 ببملا اذه نكلو لاح لك ىف ثدمحلا : لاقف
 ليج قوف هسودج عمج نراك هنا ريغ ءانك ثيح ًارثا هل نأ مل

 , ببلاب رايغلل ةريثلا ميرلا ىا بودشا نع نوربعي مه 1(
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 برعلا كولم

 دوسلا مويغلاك ه عئالط تناكو . يبرغلا ىفالا ىف هنودو روزلا

 . ةئيطب ًارهاظ اهتك رحو ةرطاملا

 ةوبقلا نوبرشي ملام راث لوح عبرلا انيفلاف خانملا ىلا انعرسا

 مهرماو لولده م6 حاصف . كانه ثداح وه امم نوهال مهو نوثداحتيو

 اوداك اف . يتميخ ةميْلا داتوا اودطويو هووطيو عارشلا اوعفري ناب

 . لامشلا بوبه تايرس انيلا تلصو ىتح لمعلا نوممتي

 نكلو .٠ ليحرال اويهأتيو شفعلا اومزري ناب مدخلا ريمالا رما

 تداكو“ مهتتتشو « مهتفقواف مهب تطاحا بونحلاو برغلا نم تايرس

 تداك و توبف ةميخلا نم ةيقرشلا ةبجلا ىلا اوأجل . مهناص.قب بهذت
 . مهيلع عقت

 اودربت الولامحلا اوبضقا نيثعجو دمحو دومح لايلا '' اويضقا

 . مكتاكم . ةيبحلا

 لامرلا يرذت ثالثلا يحاونلا نم حايرلاو اهلابحي ةثالثلا كسمتف

 . مهيلعو اهملع

 فيك و . ًالوا ةالصلا . ةالصلاو ءاشعلاو برغملا ةعاس تناكو

 الو ابويه - بوبهلا نوليقتسي ةليقلا اولبقتسا اذا مهو <« نولصي

 . ( ةنحلا بوسه »

 بانطالا ىلع نيضباقلا ةثالثلا الا ميلك !ولخدف.ةميخلا ىلا مهتوعد
 الوأ . ريرسلا ىلع سلاج اثاو مهعم تيلصو « اولص مث رفسم ن"ذاف

 ةالصلا يف مهك راشا نا « يايوخ د عم ةلمل رخآ يهو « يل قلخ

 . ءاشعلا ْف و

 «ءاطغلا اعفرف ةمرخلا ىلا ريبكلا لجرملا نالمحي مهارباو رفسم ءاج

 )١( ضبق يف دجن ةغل بضق ,
0 
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 دوعس لآ زيزعلا دبع

 هنف م بصو ةفرغملاب رقم اهطشكف )2 لمرلا نم ةفطق هبدو ىلع اداف

 نكلو . ءاصفرقلا نوسلاج نحن و هازلا انرحن . محالاو زدالا نم

 انقباست تناك اهتحت نمو ةميخلا جرف لالخنم خفنتو رفصت يهو حايرلا

 امو . رييصلا ع رذملاك زرالا نم ةقس لك يف )2 لمرلا ءيحمف ؛ هبلا

 [نطاب تناك اذا الا ىوكشلا نم ًادحاو افرح وا ًاعطقم عمست تنك

 هلل ترككسو © دحبا لاطبا نم الحخ تدلحت و تيظك يللا ديب . ىبم

 . لمرلاو زرالا نم ءاشع ىلع مهعم

 « اهتسارح نوبوانتي لاجرلاو <« صصقلا صقن ةميخلا يف انلك انت

 ًالواذه تلأس دق تنك . اهعالتقا اثبع لواحتو اهوح لولوت حايرلاو
 ىه هيلع تحطأف « اءاضتا ىبأف هرعش نم ًائيش ىلع ىلي نا ةرم ريغ

 . ينم رك اف - لواذه اي انيلابل رخآ

 بهأتن انمقف . حايرلا تنكتسو رمقلا علطف ليللا فصتنا دق ناكو

 عبرلا ميل انذنا نيتعاس دعت و“ نيه ر كم ةربجلا نم اني رسأ 8 ليحرلل

 .تيوكلا اولخدي نا لءق رقسلا باث اوريغي نأ بحي . هنم دبال لع

 انيب ةعاس مانا نا تاواحف شرفلا ضعب انشرفو زانلا انيس

 تثدحو ينحلو. مهسفنا توثيزيو ةسسسرلا مهما وا نوسيلب 1 يابوخ 2

 ناطاسلا اهب معنا يلا ةديدحلا ةوسكلا عب رلا نم لك سبل

 للطرد داحنلا هلاحرو لول ده سبل و : ضاي رلا نم رفسلا لمق زيرعلا كمع

 تارطغلاو«اهتومب نم ىدانيلا اود رخاو« ىتشفلا قطانع اوقطنغعو اهفوف

 لضف موقت ةريغصلا رفسم ةآرم تناكو جارخالا نم ةديدملا

 . هوجحولا امل ثءسيو يدبالا ابتل وادتف 2 اهسحاوب رمقلا

 نا ِتلواح ربائتكا ريسأ 4 يره ند بحعلل ادو « انا تثنكو
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 برعلا كولم

 لب ةريخالا ةلحرملا يف اننا تنقيتو تك ردا دق . هيفخا وا هيلع ربظا
 تنئحو تقتو ةياهنلا تددو ةرم د . انتلحر نم ةريخالا ةعاسلا يف

 ةرم علطي ال رمقلا نا كردم اناو « ةعاسلا كلت يف هنا ىلع . اهبلا

 « نيصاخللا نيبحلا نييقيقطا ناوخالا ءالؤه ىلعو ىلع « انيلع ىرخا

 اموي نامزلا نم تددوو مغلا يفارتعا قارفلا ةعاس « ةعاسلا كلت يف
 لوح اهبف رمست ىرخا ةلملو « تاحاولا نم ةحاو ىلأ هيف ريسن رخا

 نا ىلا رانلا ميهاربأ معطي و « ناوخالا ةصقر رفسم صقريف ؛ لاس ران

 . ةييهذلا سمشلا طويخ اهناخد للختي

 « نينسلا ةيورم - اجوعلا لها اًنح »

 لظتسو - ةعاس ذنم ىلع هالما يذلا يطينلا لولذه رعش نككلو

 . داؤفلاو نذالا يف نري لازب ال  ةعاس ذنم يلايللاو مايالا نم مغرلاب
 كلت يف ةفطاعلا لمجا امو « ميركلا يرسودلا اا كرايتخا نسحا امو
 ام اذا يلاح ناسلب قطنت يبف كنالخ دحا ىلا اهب تثعب يتلا تايبالا
 . نيعمجا ميلك « انايوخ د ترك ذو كتركذ

 ( نحو "نا ) هنو تيّشنو تبسلا موي يلع ا

 ( ةرا نحملا ) بياحنلا صوع قوف اوتلحترا موي

 ) نهراوكا ( «ةفراوك ىلع ؟عم ينتيل اي

 (مهثيدح) ١ بياجع يل مهجره يللا يعبر عم
 هنجو ران قالخ اي هللا

 (راطمالابدوحت يتلامويغلا ) بياحسلا فوفص ءيشنم اي كلأسن
 نهرايدل نيدلا ماع رمست

 بيايطاو يود فوشن ىتح

 هم :نزكص اناو ىم ىللا ىجحن وص



 دوعس لآ زيزعلا دبع

 ( ربقلا ةراجح ) بياصنلا ىلع تازر ول ( هاسنا ال ) هانم

 تلنايو رحفلا ججابنا ىتح ةعاس الا يد أهو ٠ ناكملا كاذ نم انطدا

 )١١( ؟ برعلا كولم
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 حابصلال أ رباجلا ليمحأ



 رممرببلا



 ادد ودح

 : ”اهتحاسم

 تيركلا

 ءىدس طخ ًايونجو ًايرغو لاش . مجملا جدلخ ًاقرش :

 نماشلاو يلامشلا ضرعلا نم نيثالثلا نيطخلا ىقتلم دنع
 فصن لكش يف دتميف قرشلا لوطلا نم نيعبرالاو

 ناقرب يلبج نيبو ابونج قيقشلاو ًابرغ قشلاب ريو ةرئاد
 دايحلا ةقطنم اما . جيلخلا ىلع ةّيلقلا سأر ىلا نيرقلاو
 ةريسخ ىلا ةيلقلا سأر نم يهف دجنو تيوكلا نيب
 طخلا برق ىلا قرش ابونج دن طخ ىف اهبنمو شيودلا

 ىلا ةطقنلا هذه نمو قرشلا لوطلا نم نيعبرالاو نماثلا
 . جيلخلا ىلع باعشملا سأ رف دبعلا نبع

 . عبرم ليم فالا ةعيرا

 ةنئردم ِق أفلا نوناع موسم سفن فلا نرشعو ةيم و :اهناكس ددع

 اندم مهأ

 اههاذم

 . اهحراخ رئاشعلا نم يقابلاو تيوكتلا

 ديع ةرب ولاك ةفورعم ءاهسأب نك اما اهرب ىو .٠ ةييعشلاو

 ماو ةربيخو برنجلا ُق ةيحيبصلاو ةمأامشلا دودخلا

 |_هداترب هأيم نك اما اراك هذهو ٠' اهريغو سوؤرألا

 نيمحيسملاو سرفلا نم لاو 3 ةعشلا م ةنسلا امها 4

 35 دوهملاو



 -ذلا ةقمد - ذيذل مهو رافقلا يف ناسنالا ةيمها  ةيدابلا يف ةلفاقلا

 ةياغ لامكلا - فسلاو طايسلا - ةنح ةيملاصلا - ةرصنلا ىلا دوعلا

 روس ًاذاتسأ دهن نم تدع  صحفلا يق تاشف - ىوصقلا ةايحلأ

 - حابصلا دا خيشلا ومس  ةالفلا يف ةيكلللا ةلباقملا - تيوكلا

  تيوكلا ةرودنب - تالوقءلا  فرتلا تآحافم هيف ةئتنلاو رصقلا

 مدحعج 35-3 هللاب رنكلا هيف يسرك - ةدابشلاو طامسلا ىدل ةداحالا

 خيشلا ريخن - توريب نم بيبط - رفصالا ءاوذا - ميعنلا عبط

 . ةيفاعلاو لعزخ

 تيوكلا ىلا ماياو لخدا نرا « يايوخ » تدهاع دق تنكح
 ةمداق ةرامس انيأر ةنيدملا ىلا لصن نا لبق اننكلو « لولذلا انكار

 . دما خيشلا نم : ينبطاخم لولذه لاقف « اذنم تفد ذأ تفقوف اهنم

 . مون © وأ

 ةرامسلا بركحر نم دب ال نا لاحطا ُْق تك ردا ىنال ًافسآ تأ

 يف ةفاقلا تسيل . اهب سفنلا للعأ تنك ةذل مرحأو « يدعوب فلخأف
 ريغ ناك ايا ايف بك ارلا سيلو « اهددع ناك !هم ةفاق ريغ ةيدابلا

 ترا وا . رافقلا يف ناودحلاو ناسنالل ةيمهأ ال ٠ نيرفاسملا نم دحاو

 . اهكلابم حيسف يف دحاو نينثال

 ىف ريغتت « ةرا_فلطلا نم « نارمعلا نم وزدت ةعاس ةلفاقلا نكلو

 ربثكلا اهبلق يف طلتخا دقو روسلا ةباوب لخدتف « اهنأش مظعيف اهتيسفن
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 برعلا كولم

 يلاعلا هشرع ىلع ريما بكرلا نم دحاو لك نأك و « راخفلاو رصنلا

 هنكلو .ءارم الو بحع ىف مهو وه . ىغولا ةحاس نم دناع دئاق وأ
 فقوتست اي ةنيدم ىلا لصن ةره لك ينم لقعلا فقوتسي ناك ليمح مو

 ينال ياوس نم رثك اورغ الو يل ذلي ناك لب . ةل مح ةروص نيعلا

 . هل ديعلا ثيدح

 تشهد ينكلو . تيوكلا جراخ يلولذ تخنا اهدنع تفسا كلذل

 ميدقلا يقي دص تنأر ذا <« سفنلا هب للعا تنك اه تءسنف © تررسو

 ل و ؛حابصلا لآ هفماخ هللا دمع خسشلا هعمو ردب ل !يبلج ماسلا فس وب

 . بيحرتلاو مالسلا باتك 'يلا نالمح دمحا خيشلا ومس لبق نم اءاج

 بيدالا انقيدص دنع ةرصبلا ىف يباح فسومب يدبع نخآ ناك

 ةبدأم ال بدأ موي يسايعلا نامعا شاب يلاع نيما دم خييشلا لضافلا

 افرصتم تلقف . كانه ةيطاصلا رهن ىلع « ةمطاصلا » هتيب يف ةرخاف

 : روثأملا تيبلاب
 "”اوشمأ اهلا نوط اصلاو ةنجح ةحلاصلاو

 ناعطلاو لازنلل نيطاصلا  نيطاصلا نم ًافيثو نيرشع ذئموي انك
 ًافس زرالا ةفس ىنج ىلا ًاسلاد هحالس ذحش دق فسوي ناكو
 ل نوكي نا ىنمتاو 7 بحعا ةقيرطلا هذه يف بلاطلا انأو ٠ ًاييحع

 ةدابشلا قدتسا تنك اذا امم هتلأس . رادتقالاو ةرابملا نم هلام ءزج
 كعباصا نيب هئجعتف زرالا نم ًائيش ذ_هأت نا وهو طيسلا فسلا يف

 كصقتي لازي ال : لاق مث يفس ضرعتساف . ك.ف ىلا ماهبالاب هعفدتو

 اهراداف زرالا ىلا هدي دمو اذه لاق . كنع . ناقتالاو معلا نم يمس

 ةتكنلا نككللو اهماذب ىدعتت مأ نا معا ينأ ذاتسالا يدوس 8 كرفغتسا - | ١)

 5 0 ابيلا 2 رذتعت ةيرعشلا
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 حابصلا لآ ريالا دمحا

 ةريبك هنم ةلثتك ىلع ضيفو « هكلم يه ةرئاد ددحي هنأك . هيف

 ةركا « نيسلا اهنم رصعي وهو 0 اهلعجو اهعفر مث « اكلم دق

 وا اهنم طقسي نا نود همف ىلا كاذ ذااهب فذقف ةديدشل ةكس ايم

 ةياغ.لايكلا لمج يذلا هللا ناحبس : تلقف ةدحاو ةبح هلمانا نيب ىقبني

 . نف يف وا ةعانص يف لاك نم ةامملا يف لمجا ءيش الف . ىوصقلا ةايمل

 رفاسم ِ « ةعاربلا هذه هئنم تدهاش نا دعب ؛« ىلج فسومل تالق

 , ةداهشلا ىنيطعمل هيلا هللا ءاش نا دوعأسو « كانه نرّتاف دجن ىلا
 دسعي ةجدنلا ريصتق « ةئاث ريداقتلا انعيمحتس نا نايسحلا ف ناكامو

 ةرامسلا يف نورئاس نمنو فسوي لاق . ةكحضم ةقيقح ربا ةعبرا

 ةداهشلا كيطعنو رصقلا يف مويلا كصحفنس : ىركذلا كلت ديعن
 . هللا نذاب

 بيلا ربلا نم رفاسملا لصي ذا تيوكلا يف رظنلا يعرتسي ام لوا
 تامجه اودصيل ةرئبجا ةعقو دعب اهلها هانب يذلا ريبكلا روسلا كلذ
 ةسمخ هلوط « ابلك ربلا تاهج نم ةئيدملاب طمحي روس وهو . ناوخالا

 « ديزبو ”رتم نك امالا ضعب يف هكمسو راتما ةعيرا وحن هولعو لايمأ

 سرحلا متي ثالث تاباوب هلو 2« عافدلاو يمرلل ىوكلاو لقاعملا هيف

 ءانب ىلع ةدحاو ةيبور ةموكحلا قفنت مل . ليللا يف لفقتو « اهدنع

 لام وا لمع نم عيطتسي اب لك تيوكلا لها عربت دقف « روسلا اذه

 ةعئارلا ةماعلا ةيندملا لامعالا نا هنا . نيربش ةدم يف هانبلا اواو

 . ةيبرعلا دالءلا يف ًاصوصخ
 ُق ةرامسلا تفقوف « رابهنلا كاذ نم ىلوالا ةعاسلا ف ةنيدملا انلخد

 يف نيسلاج سانلا نم فص هاحت انيشمو انلجرتف ؛ ىريكلا ةحاسلا

 ذا فقوف . ريغص تيب طئاح ىلا نيطلاو ةراجحلا نم سلاح ىلع ةالفلا
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 برعلا كولم

 يشلا ومس وه . عسيملا هرثا ىلع فقوو طسولا يف ًاسلاج ناك نم انلصو
 ضعبو هتيشاحي هرصق نم جرخ . تيركلا اح حابص ل رياجلا دمحا

 ىلا بحا سل . سانلا هيف سلي يذلا ناكملا يف انلبقتسي هترسا
 تالياقملا هذه نم ةا واسملاو ةقللا ةرطارقوعدلا ىلا ب 7 سلو مئاسلا
 . ةالفلا ىف ةمكلملا

 قيقد « ةماقلا عبر « رمعلا نم عبارلا دقعلا يف دمحا خيشلا
 برقأ وهو ثيدحلاو ةراشالا فيطأ « ةزبلاو قلخلا نسح « حمالملا

 لعنلا ريغ ف تراك ولف . يماسلا ىلا هنم يرالا لكشلا ىلا هتأه ف

 دالب نم ايبوروا وا باجنيلا نم ايدنه هتنئظا ةيبرملا باسشلاو

 . نايسالا

 هذه ةيبرعلا دالبلا يف يرفسل هتثهد نع برعاو يلوصوب ينأنه
 قيرطلا هذه نوربكي مهسفنا برعلا : لاق مث . ةيوطلا ةرفسلا
 متلمحت فيكو . اهناقشم لمحت ىلع ىوقي ال نم مهنمو . اهنوفاخيو
 ب ملو . مكب بحرتو ذاتسا اي مشنهن ؟ مايالا هذه لك لولذلا بوكر
 نم رمأ ةوبقلا انل وانت نا دعبف . يتحار يف ةبغر ىلوالا ةسلجلا لبظي نا
 .  رصقلا ىلا ينرقفارب نا ينوقال

 ند وأ ةوسن هيف ام ةئتفلا ديرا ال . ىربكلا || ةنتفلا كانه تناكو
 « لجا , تنتف ىنكلو . ابيلك اهنع ادعي تنك دقو « ةسامس وا

 ف ةدس نب رشع تمقا يذلا انا « ةسه افرلاو فرتلا تاجافمب تنتف

 شٌشعلا لفاوت املازن" يف لذبتتو محدزت يتلا ةنيدملا كلت يف « كدويوين
 ًاصوصخ ىضاملا يف رصحنت تناك يتلا كلت « نونفلاو ةعانصلا سئافنو

 كرويوين يف مويلا تحبصا دقو ؛ نا.عالاو فارشالا روصق يف !بددواب

 . لاما ضعب لذبي نا عيطتسي نم لك لوانتم يف
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 تيوككلا َّق رصقلا تاخد . سشسعلا ةنوشخو ءادبملا لعفت ام ات

 « رطانقلاو ةردمعالا هنيزت 2 18 مج ًارصق هتامح يف رب مل يودي ينأك

 مدخلا ءاج امدنعو ,شابرلا م رخافلاب ةشو رفم ةعاق ف ةره سلي و

 تسلحو ةداحسلا ىلع اهوعضوف 0 قايطالا نولمحي رخآلا دعب دحاولا

 ةخومطملا تاولالا نم زرالا ةفحص طاحا امب تنتف' اهلا يقيفرو انا
 . تالوقنلاب

 اهخمطي ناك ىلا بارتلاو محللاو لمرلاو زرالا دعب إ تالوقبلا

 جابني الا ا[ابييف رفتخي يتلا معنلا نم اهنا 4 حايرلا هثانواعمو رقسم اد

 فارسالاب تصصخو «قاتشملا قشاعلا رغ ناولالا ترن 8 فارسالاو

 5 ريسغص يو 2 ةرصبلا ىلا أاسونم ن ونحش يتلا تدوككلا ةرودن

 كمس مث . نيكسلا اهسق كما نود اهرشقب اهنوخبطي « ةكلمدم

 قرأ هنكلو « ةيربط يف طشملا كمس هبشي يذلا روهشملا تيوكلا
 .اهرارساو اهنمم رثك او اهولد كّسأ امو 6 ىولحلا فائصا مث : مسدأو

 وهو «© ردب ل ا ماسلا فس وي يهامأ فقو انيديا للسفن أنضين امدخعو

 ينحفاصف © تيوكلاو ةرصبلا يف نيدوهشملا طانسلا لاجر نم ترشا اك

 طقف زرالا فس يف سبل انم ترص دقف . تزرحا ام كئنها : لاقو

 , طاسلا فس يف لب

 « دمعلا يذ نراويالا ىلا تحرخ ةلمللا كلت يف ىنعدو نا دعبو

 «رمقلا ءوضب ةليرسملا نفسلاو رحبلا دهشمم تذخأف « جيلا ىلع فرشملا

 ف انأو ع() يده يسرك ف اسااج ليللا فدتنم ىسح تللظو

 سيلف « هيف بدالا ءيسنو « هيف مانتو « هيف حيرتست ًايسرك يغبت تنك اذا )١(
 « ءاشت ام ردق هطسبتف تاجرد هربظل ل... دقو يدنهلا يسركتلا كاذ نم حلصا

 . هللاب رفكتو ًاناسنا كنا ىسنتف ؛ كيقاس اهيلع عفرت ناتضاضع هييئاطو
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 برعلا كولم

 اهب يسركلا كاذ قلخاامو  ةيك ريما ةسلج « موذلا بوث يف

 ءاوهب تسسحا اف . مالحالا ذيذلل نانعلا ًاقلطم « ىلجر رمقلل ًاعفار
 ةفرغ ىلا شعترا اناو تلخدف « ةعاس دعب الا بطرلا درانلا رحبلا
 . مونلا

 « ران ينطب يف طامسلا داع . لالا ةدش نم نئا تقفتساو اليلق تغن

 سحا رجفلا ىتح ةعاسلا كلت ذنم تنكف . ًاميحج معنلا لاحتساو
 داك أو هعم بوذاف 4 بوذي مث « عطقتي مث < لحني مث "يف دقعتي ءيشب

 يف ردنت يتلا ةضيفلا كلت يف توملا تنباع لب . توما عجولا ةدش نم

 يفأ « نيمحارلا محرا اي « نيرتقملاو نيفرسملا بر اي! هللا . ءابولا ريغ
 ! تيوكلا ةرودنب اهنا وا . ىقياهنو ةلحرلا هذه ةياهبن رفصالا ءاوهملا

 0 حالمالاو ةيودالا هلعفت ال ام لعفت

 ظ .بيبطلاىلا ردابو يلاط نزحف يبلج ملاسلا فسوي حايصلا يف يفءاج
 ْ اهل نرا : لاقو ةرودنملا ىلع مرا تيثاف بسطلا ةعءاس دعي ءاحو

 ؤ هسفن بسبطلا نا ريغ . اهكاه ةودع نينثاللو .  ىملا يه ةكيرش
 نانمل نم هنال سانئتسا ايا هب تسنأتسا دقف . هريقاقع نم رثك | ينعفن
 فذق يذلا امو .رمقلاريد نم ناحير روتك دلا وه . يمساب هيبْس هعساو
 ناخلعزخ خيشلا سدقا رادرسلا ةمعم يف هنا يفربخا ؟تيوكلاىلا هب

 ظ ريالا نراكف ٠ ةئيدملا جراخن هرصق يف ءاتشلا ضعب يضقي ءاج يذلا
 | ةرايز ىلع ًامزاع تنك يفال « ناحيرلا نم ةض يف ءارملا ةدرولاك اذه
 ظ كاذ يف تداعو « ينم هبرقب ًادج تررسف ةرّمحلا 58 لعزخ خيشلا
 لمعلا تاودا اهدي ىدحاب لمحت يهو ؛ تلو اماثم ةيفاعلا راهنلا

 : لمالا حابصم يىرخالابو
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 ١7" حابصلا ل5

 لوا - تيوكلا خيرات - مايص لآ ةزينعو ةعيبر - برعلا ماسقأ
 مكح - حايص تالوأ - ه ١١و. ةنس حابص ل 1 نم ابمكح نم

 - ةودلا لخدت  دوعس لآ تيب يف قاقش - دمج يكح - كلأدبع
 هنيب قرفلا كرايم خيشلا - ةلودلا حابص لآ ةدعاسم - ءاسحلا حتف
 ءاحتلا - حآرجو دمحم ةحد - ةعحافلا فالخلا  هيوخأ نيبو

 - دادفب يلاو ىلآ كرايم ءاجنتلا - ةرصيلا يلاو ىلإ نيلوتقللا دالوأ
 - كرايم ىلع مهاربا لآ فسوي مايق  ةيناطيربلا ةموكحلا لخدت
 ىلع ةلودلا هتضرع ام - زاجحلا ىلأ هرفس - تيوكلا ىلع هموحه
 - ربش ىلا نه ةسعردم - زيلكنالا ىلإ هؤاجتلاو ةضفر - كرابم

 نيب برحلا - رمش لبج يف ميهاربأ لآ فسوي - كرابم راصتنا
 ةافو - دوعس نأ روبظ - ةيفرطلا ةعقو - ديد نا نيبو كرايم
 هرماب مكاحلا كرابم -يلحتتي وحلا - ميهأربأ ل نباو - ديشرلا نا

 د ماس خيشلا مك - رياح خيشلا مكح - زيلكتالا عم هقافتأ

 . مكاحلا باختنا ةقيرط - ةربخلا ةعقو - هتسايس ءوس  هقالخأ

 ناندعو ءابرعلا برعلا مهو ناطحق « نيمسق ىلا اهلك برعلا مسقت
 رضم اما . ةعسرو رضم تيعرف ىلا ناندع مسقت و « ةبرعتملا برعلا مهو

 تناكف ةعيبر اماو « ةكم يف ةساثرلا اهل تناكو زاحملا تنككسف

 . قارعلاو نيرحبلاو ةماملا نيب يا دحن يف اهل زانم

 عرفتيو « دسأ ينبو بلك ينب « نيترامج ىلا مسقت ةعيبر يأ يهو

 بستنت يذلا لئاو وخأ ىزنعو . ىزنعو ةليدج امه نينطب ىلا دسا ونب

 لضفلا تيوكلا نم بيقتلا نمحرلا دمع ديسللو ىسيع لآ فسوي عيشلل )١(

 "هد



 برعلا كولم

 لآ يا « تيوكلاو نيرحبلاو دن ىف مويلا ةمك احلا ةثالثلا توببلا هيلا

 ٠ حابصلا لآو ةفاخ لآو دوعس

 ةثالث ةريسم ىلع قارعلا رب يف رمتلا نيع ًالوا نطقت ىزنع تناك

 ابعمو كانه تماقاف رببخ يحاون ىلا تلقتنا مث . راينالا نم مايا

 ربكأ نم امنا .دحن ْف موعم يشتو عجتنت تراصف « يط نم ءانحا

 ىلا ةل_يمح مسقتود « ةلصمج اهنم ذاخفا ىلا مسقت يهو ب رعلا لئابق

 اهربشاو اهريكحا رئاشع ىلا نالمشلا مسقتو « نالمشلا اهنم عورف
 . حايصلا لآ

 ام اه نوكي ال دقو . لوبجم ضماغ مدقلا اهخئراتف تيوككلا اما
 نتكم وحن لام ربدخ نم نيمداق حابصلا لآ اهملا رحه نا لبق هنم م

 لصا حالطصا ْف توكلاو توك ويغصت تدوكلاو . ةنس نيعبراو

 ذئموي ةيحانلا هذه تناك . ةريغص توببب طاحم تبب وه يحاونلا كلت

 « مايصلال 1 ءاجف ؛ ةرجحلا يف اوعبر اذا مهداز اهمف نوعمجي دلاخ ينبل

 . مهنه نذاب اهوئكسو

 فصنلا يف كلذ ناكو اهيف رئاشعلا ىلع ًاكاح مابصلا بخشتا مث
 ١١5٠١ ةنس يفوت هنا وه حج رملا نال «ةرجبلل رشع يناثلا نرقتلا نم يلاثلا

 ,ه ١9ه ةئس قوت يذلا هللا دمع هني هفلخف

 . تيبلا اذه نم تيوككلا ّ نم لوا حابصلا هللادبع عخسشلا ناك

 . جسيلخلا ْف اهركذ عاسو ةهدهع يف تعستاؤ .« ةنس نيويرا و اهمكح

 مايصلا هثبا ًارياج فلخو ه 1998 ماع رباج هبا هفلخ مث

 مه 111/5 ماع

 كرتشي ايروش رباج نبا يناثلا حامصلا لبق نآأك دقف مكحلا عون امأ

 مهريشتسي نأ لبق مهم رمأ ىلع مالا مدقي الف « رئاشملا ءاسؤر هيف
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 دبع يف فعضت تأدب ىروشلا هذه نكلو . تاعاملا نوريشتسي مهو
 «هرماب ح يذلا كرابم هنبا مايا يف مات اهلظ صلقت ىتح يناثلا حابصلا

 . هيك نم ناثلا دقعلا ىف ًادوصخو

 ىناثلا هللا دمع لوالا .هدعب 6-5 اولوت ةثالث ىناثلا حايصلا دالوا نم

 مث « تاونس عبرا مح يذلا دم مث « ةنس نيرشعو اس ح يذلا

 )2 اك رام نكلو . ةئس نب رشع و ىدحا هيكح رمتسا يذلا كرابم

 ىلوت نا لس لاح 6 ربكالا تيوكلا: 1 اح هذوذشو هفسع ىلع رهو

 . ةيسايسلا هترهش تمدقت ةدايقلا يف ةربس مكحلا

 لآ لصيف ينبا نيب قاقُس ثدح م ١1م0. -ه ما اس يفف

 ةطاسوب ةيناؤعلا ةلودلا مهدحا ضوافف زيزعلا دبع ناطلسلا يسع ةوعس

 لسراو ةصرفلا تتوسع لم متغاف < اًساب تححدم للمود دادغب يف اهملاو

 ىلوتساو !فهرصاحق ءاسحالا ىلا مث « اهحتفف فيطقلا ىلا ًاشيِح
 ٠ اهملع لل دعو

 داقف . ءاسدالا قف ىف ريك الا لضفلا تيوكللا خباش ناك دقو

 نم ًاريبك ًاشيج بابشلا ناعير يف ذّئموي ناك يذلا كرابم خيشلا
 نيا كاذ يفو . ارح ينامعلا دئاقلا اقفارم « بلا ىتيرط يف رئاشملا

 حابصلا لآ فرتعي ناو تيوكتلاا يف ةيمسا ةدايس اه نوكي ناب تلبقف

 . ةدامسلا هذه

 اك راسم تراكو له هوخأ مكحلا ىلوذد هللا دمع خيشأا ةافو لعب

 ال اللعف كراكو ادم ىلاو ًاحارج نا ىلع ٠ هب نيعماط حارج ةوخاو

 ناكو هيوخاو كرابم نيب ةسفانملا تدتشاف . مكحلا يف هك رش مما

 ا



 برعلا كوام

 عيا كالو ناك دقف كرايم اما . ىرشا بابسا ةسايسلا ريغ نم ا
 ,ًاسأب اههاضماو « ًاعبط امهتدحاو « ًامزع امهدشاو ؛ ًاحومط نيوخالا
 ذوفنلا بحاص حارج ناكو . هلامحا يف اع رستم ًاسوهتم ناك هنا ديب
 لب . ةربشلاو دجملا كرابم بحي ام ردقب لاما بحي ىلا يف ربكالا
 رئاشملا يف ربكالا ذوفنلا نا الا. ارذبم يناثلاو المخ لوالا ناك
 ناكو .ةمئاد لاملا ىلا ةحاح يف ادغف « تاوزغلا ىلا عزنف « كراممل ناك
 نائيسيو « هلامعاو هءارا اماد هيلع نايعني حارحو دمح هاوخا
 ريصف . ةيص وصلا هتاقفن همضتقت ام هنع ناككسع ًانامحا و « هتاماعم
 ناكو . ماودلا ىلع ربصي نا ىباو ةلماعملا هذه ىلع نينس عضب كرابم
 لآل هيغبي يذلا دجلا ليبس يف ةرثع امه هيوخا نا كلذ قوف ىري
 سأك تألتماو « ريصلا سأك تغرف امدنعف . تيوككللو حابصلا
 نم تيوككلاو حابصلا لآو هسفن مدري نا ىلع مزع « ةمقنلاو ظمغتلا
 لكو « هنبا همم ضهنو رمالل ةلل تاذ ضبنف « نب وخالا كنيذ
 همع كرابم نبا لتقو ًادمح هاخا كرابم لتقف « هتيقدني لمح امهنم
 , ه وسو ةنس ةدعقلا يذ ربش يف كلذ ناكو . احارح

 بحاص كرايم خيشلل تنعذا مث ةعجافلا هذبل تيوكلا تحض
 الجرو ميعايشاو نيليتقلا ءانبا الا تيوكلا تنعذا . اهيف مكمل
 ةرصبلا ىلا نيبراه دممو حارج ءانبا رف ٠ هرك ذ ءيجيس رخآ
 اّساب بجر ذئموي ناكو . اًساي يدمح قيرفلا اهملاو ىلا مهرما |اوكشف
 نكمتف . ىلعالا ماقملا كاذ ىلا هيوخا ءانيا كرايم قيسف دادغب يلاو
 ةناتسالا ىلا بحجر بتكف « هيلا هتلاتسأ نم هلاحر ضعي ةطاسوب
 ريخو « ودسلا نيب ةفولألا ةيداعلا ثداوحلا نم وه ثد.للا نا لوقي
 : زياكتالا لخدت ىلا يدؤب كلذ نال رمالا ف لخدتت ال نا ةلودلل
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 ماد مم لمع يف مهمدقتيل ًادحا اورظتني م زيلكنالا نكلو

 لصنق ىلا ًاضيا اوأل لو لغو ارح ءانيا نأ ت”راكف 8 هل نويهأتم

 يذلا يئابنلا رمالا كاذ رمثا ًاحاحلم ادعس جيلخلا يف ةيزيلكتالا ةساسلا

 :رومأ ةثالث نم دحا وب ريمكللا حامص نبأ رّتْخف «ةيلعلا ةلودلا هتردصا

 «ةلوذلا يروش سلجم يف ًاوضع نيباملا هتيعيف ةناتسالا ىلا رضحي نا اما

 2 مثاد شاعع ةموكحلا هصخشف هدل ري يذلا دلملا ىلا رفاسب نا اماو

 ال امم . نيرمالا دحأي لمعي نا صفر اذا هيلع اهم دختستف ةوقلا اماو

 امو . انناطيربأ ءاضرا مكحلا اذه تردصا ةيلعلا ةلودلا نا هيف بير

 سر ضوافي أدب دق ناك كرام خيشلا نا ًاضيا نيقيلا ةرئاد يف وه

 هتصق اذه عيسف © ربشوب يف ايناطيربل يسايسلا لبك ولا جبلخلا

 . ةرصدلا ف هلممز نم ثاكام آالهاحتم هاوكسو

 يدمح ىلا ًالوا نيليتقلا دالوا أل . عم ةكحضم ةنزح ةياورا اهنا

 أمل مث . دادغب يلاو اشاب بجر ىلإ لتاقلا أحلف ؛ ةرصيلا ىلاو اشاب

 اهليك و ىلا كرابم احلف : ةرصيلا يف ايناطيرب لصنق ىلا راثلا ويلاط

 ىرود اهملثم ةطاسوب لْثع ايناطي رب تن اكو ٠ مجعلا ءيط ام ىلع يسامسلا

 . عافدلا يه امم رودو يم ومعلا يعدملا رود ©« امم

 ًاعافد ةيئاطيربلا ةياملا بلطف كرايم ىلع ةنناثعلا ةلودلا تطغض

 ملعت كلا ريس عدت ال .٠ ةمأ رك و اح هيلط أمن اطيب رس تاق ©« هسقن نع

 تيوكالا ىلا ينائعلا يب رملا بك رملا لصو امدخنع . كانو هلعفت اب

 كرايمخبشلا ىلا نولمحي مهو ةلودلا يفظ وم ضعبو ةرصبلا بسيقن لقي

 خيشلا دقني رخآ يب رح بك رم ءاج )2 هذيفنت نوغبيو يلاعلا اهرما

 3 تيوكلا هايم نم ىنامعلا بك رملا درطيو كرايم



 برعلا كولم

 ؤ رخآ الجر نا تلق . اهلوا ىلا دوعال ةاسأملا ين دحلا اذه دنع فقا
 ْ اه .اههدالوا رصني ماقو كرا خشلا ىلع جرخ نيليتقلا ءانبا ريغ

 ْ ناك دق . تيوكتلا راحت رابك نم مهاربا لآ فسوي خيبشلا وه لجرلا
 رشع ترمتسا « كرابم ىلع ايرحو « ”ةلودو « ”ةروث هسفنب فسوب

 ناك دق « لجا . رأثلاب ذدخالل هتامحو ؛ هتقوو < هتورث فقوف . نينس

 ةلودلا ىلا هتلضف لوسر وهو « لاجرلل دئاقلا وهو ؛ لامال لذابلا وه

 . برعلا ءارمها ىلاو ةيلعلا

 ةنوحشملا نفسلا نم ًالوطسا زبج هنا وه ًابرح هرشاب ام لوا

 نككلو . تيوككلا ىلع ةتغب موجملا يف هتدايق يلوتو نيحاسملا لاجرلاب
 خيشلا ىلا ربا لمحف « نييتونلا دحا ةآر ةلكسالا نم اند ةلمل

 ناب فسوي مع اهاف . هعم ةنيدملا تناكحو هتاقالل دعتساف « كرامم
 ىلا كلذ دعب ألو « ًاعحار لفق هتبراحل كلذك ةدعتسم ةنيدملا
 . ةعدخلا

 ظ نم ةنيفس اوذخأي نا مهيلا زعواو قرطلا يعطاق ضعبب ءاج
 ا فسوي ءادعا نم كرايم خيشلا مهنظيف « تيوكلا اهب اواخديو هلوطسا

 لخدو هحولا اذه ىلع ةرماؤملا ثا هولّتقمف هنم مهبرقبف ؛ ميهاربا لآ

 مهنا نوعدي ميهاربا ل1 فسوبي نفس نم ةنيفسي تيوكلا نورمآتملا

 هنم لاجرلا برقف « كرابم خيشلا ىلع ةليملا تلطئاف ؛ ةيراحملاب اه ومنغ

 ْ حارو هبر ىلا بات مهم ًادحاو نكل . صاخلا هسرح نم مهلعجو
 | ءالؤه ىلع ضيقلاب خيشلا رماف . ةسيسدلا ىلع كرابم خيشلا علطي
 ٠ . داليلا نم مهيفنيو لاجرلا

 ىلا رفاسف ةيلعلا ةلودلا ىلا مهاربا لآ فسوي كلذ دعب اج
 ةسايسل اذ وع ةيسايسلا هدعاسم يف ناكو «ةكم فدرشب نيعتس زاحللا

 تاس
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 حابصلا لآ ريالا دمحا

 ردصف . هل انوع ارتلكنا ةسايس تناك ىرجالاب وا « ةلئسملا يف ارتلكتا

 « ةيناطيربلا ةياهلا بلطي نا ىلع كرايم خيشلا لمح يذلا رمالا كاذ
 . ةثلاثلا ةرمال ميهاربا لآ نبا دي ف طقسأف

 دقف . هماآرمو هدصق نع ةمنشمل نكي ١ ددعت ناو لشفلا نكلو

 يف هودعب هارغاف ديشرلا نب زيزعلا دبع ريمالا ليلا ريما ىدل ىعس

 كرابم خشلا ردابف « اهرئاشع ىلع ةراغلا دمشرلا نبا نشف « تي وكلا

 نيذلا دوعس لال ريا ةحتاف هذه تناكو . ةوق نم هدنع امب عافدلا ىلا

 مسهئادعا برح يف اوعوطتف « تيوكلا يف ذئموي نيميقم | وثاك

 دحن ناطاس زيزعلا دبع ًالوا ًاشيج كرايم خيشلا زهج . ديشرلا تبب
 جرخ مث « حاصلا نب دومح هيخا ةداقب رخآ اشيح مث“ يلاحلا

 لصيف لآ نمحرلا دبع مامالا هعمو ثلاثلا شيما دوقي هسفنب كرابم

 ًاديدش ًابارتحا ايرتحاو ناقيرفلا ىقتلاف . زيزعلا دبع ناطلسلا دلاو

 «فيرصلا ىمسي ناكم يف (م٠٠19.) ه )١م ةنس ةدقعلا يذ رخآ يف
 ٠ ديشرلا نبال رصنلا ناكو نيقيرفلا نم ريثك قلخ لتقف

 نم ليلف رفن يف زيزعلا ديع ةوعس نبا جرخ فيرصلا ةعقو دعب

 يف كلئموي تناك ينلا هدادحا ةمصاع ضايرلا عاجرتسا يغبي لاجرلا

 ةوزغلا هذه تناكو . اهيلع ىلوتساو اهيف هلماع حبذف ديسرلا نا ةزوح

 « ابحراخو ةريزجلا هش يق برعلا تّدهدا بورحو تاوزغ ةحتاف

 « همادقأو هتعاسحشد « دوعس نبا غوبتي قيدصلاو ودعلا بجعاف

 . هملحو هتيكحمحبو

 ديسرلا نبا د يعي نأ فاخ ضايرلا حتفب كرابم رشب' امدنعو

 ةرصنب ًاضيا زاف دق ناك يذلا زيزعلا دبع ىلا ةدحنب ثعبف هيلع ةركلا
 )١١( ؟ برملا كولم
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 برعلا كولم

 كلم عجرتسيل براحي عرشو « ريبك شيجب اهنم جرخف ©« ضايرلا له
 « انهم ةضور » ةعقو يف ديس لا زيزعلا دبع ريسمألا لتقف . هدادجأ

 م مج ةنس يأ ةقياسلا ةنسلا يف يفوت دق ناكو , "هو سج؛ نس ف

 هذوفت داو « هيودع نم كرابم حارتساف مهاربا لآ فسوي خيشلا
 . دحتو ةيدابلا ىلا كلذ دعب دنع

 , ًارصتنم اقفوم ةهيورح يف هلثم هتسامس يف كرابم خبشلا ناك

 . ربش يبا يف ةعومسم هتيلك تناكو ةرمحماو ةرصميلا ىلا هذوفن دتماف
 رك ذي ءيث هلا يف نكي مل ذوفنلا كاذو ةسايسلا كلت عم هنأ ىلع

 م كلو « ةديدع ًاروصقو ًادحاو ًادحسم ىنب دقف ٠ ماعلا عفنلا نم

 قهري ناك هنا كلذ ىلا فضا . ةسردم هائب ف دعاسالو ملعتلاب م

 . راجتلاو ةبعرلا بئارضلاب
 ال ناب دبعت كرايم خيشلا نا هتصالخف ايناطيرب عم هقافتا اما

 يهو ؛ تناك ةبا اهريغ ةيينجا ةموكمح عم قئالع تيوكلل نوكي
 نم سملو رحبلا نم يجراخ ءادتعا لك نم تيوكلا يمحت نأ تدبعت
 : !ًماسورو رئاشعلا نوؤش يف لخدتت الف ربلا

 نيتاودلا نيب قامغفتا م و وى#» بآ يف قافتالا اذه عبت دهو
 .نامعو طقسمو ئيرحبلاو رطقو تيوكلا صوصخم ةيناؤعلاو ةيناطيربلا
 تذخاو « اهلك لكامل هذه يف اهقوقح نع ةيناؤعلا ةلودلا تازانتف
 تلظف تيوكلا اما . هترافخو جسيلخلا ةرانا اهقتاع ىلع ةيناطيربلا ةلودلا
 مك اجي نا ررقت امدنع 9١ه ةئس ىتح اهاح ىلع ارتاكنا عم ابقث الع
 . ةيناطيربلا ةلكولا راد يف اهيف بناجالا

 (وو)6) . ه حمو ةنس مرحب يف كرابم حبشلا يفوت
 ١ ثيدحلا دحأ خيرات ف تامقولا همىله ليصافت عجار 1(
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 حابصلا لآ ريالا دمحا

 ميرك رباج ناكو . نيرهسو ةنس ريغ مكحي ل يذلا رياج هنيا هفلخف

 برغتسي يتلا « ةددعتملا هبا بئارض نم ىغلا دقف . سانلا هبحي اياحسلا

 نا ذا . كالمالاب اهنم قلعتي ام « ايكرت يف برحلا مايا يف ىتح اهلثم

 راسقع. لك نع ةدحاولا نيتظهاب نيتيرض ضرف دق ناك اك رامم

 ثاث يهو رجؤي راقع لك نع ةيناثلا و ©« نمثلا ثلث وهو عابب

 راحيالا نوكي ةرم لك راقعلا ىلع ناتريرضلا رركت تناكو . ةرحالا

 ش . عبيبلا وأ

 مكحو ه )»عم ةنس هيخا ةافو دعب. كجلا ىلوت يذلا لاس اما

 عاستا امه نيرماب هتيالو تربتشا دقف ابلك ىمظعلا برها ةدم

 هتردقم ىلع ناهربلا لوالا ف ءادق ٠ ةربجلا ةيكنو تيركلا ةراحت

 . ةسايسلا يف هفعض ىلع ليلدلا يناثلا يف ءاحو « ةيراجتلا

 ارتاكنا نيب قافتالا مغر ملاس خيشلا ناك دقف ةراجتلا اها

 ىلا هدالب نم رد صت تناك يلا عئاضبلا لودي حمس « تدودكلاو

 ةدارا مغرب ةراحتلا كاذل تعستاف . ايروس يفو قارعلا يف كارتالا

 « تبوكلا يف ةبقارملل ةيناطيربلا ةموكلا هتنيع ىذلا راصحلا رومأم
 هلاوط نب يراض لثم رئاشعلا ءاسؤرل هعفدت تناك يذلا لاملا مغربد

 . ةيدابلا يف لفاوقلا اورداصيل هريغو

 « يأرلا بلصتم « سارملا بعص « ةرداملا نشخ لاس خبشلا ناك

 هنا يا نيدلا يف ةعزنلا ديدس كلذ قوذ ناكو . لدتعي الو حصني الف

 ىلا هيف لاصخلا هذه تدأف . يقي الو ناوخالاو نييباهولا هركد ناك

 كلذ . اهيلا ترشأ قتلا ةبكنلا ىلا ىدأ دحن ناطلس نيبو هنيب فالخ

 نم تائم اوحنذف ظ ةرهلا ىلع اومحه ناوثالا نم فالا ةعضب نا

 جني ملف كانه هرصقيف ًاملاس خيشلا او رصاحو «تائم مهنم لتقو اهلها



 برعلا كولم

 . اهم مهيلع لاتحا ةلسحب الا

 خيشلا لخدت مث . تيوككلا نع ناوخالا اودرف زياكتالا لخدت
 ضر افيل بدتنا يذلا ريالا نرحأ خيشلا عم هلاحتا دج لسراف لعزخ

 اوناك اني ذا « رادقالا تاضوافملاب مم دعاسف ملصلاب زيرعلا ديع ناطلسلا

 خيشلا بختناو ماس خشلا يفوت )١198 ه ءاتس يف ضايرلا يف

 . هل ًافلخ رياجلا دمحا

 نيب قافتاب ًابلاغ نوكي حابصلا لآ يف باختنالا وا ةثادولا نا
 ةيالول ًارباج هنبا مّْسر اكرابم نا ىلع . ةيناطيربلا ةموكتحلاو ةرسالا
 ًارباج يلي هنال محلا لاس ىلوت مث . زيلكتالا ريشتسي نا نود دبعلا
 ليبس يف ولو يسايسلا ليك ولا لخدت نم هباختنا ”لخي ملو « نسلا يف
 اوناك اذا يلاهالا نم نيبجوتملاو ةرسالا ءاضعا لأس دقف . قيقحتلا
 . باجالاب اوباجاف ملاس خيبشلاب نيضار

 زواحتي ال تبوكلا يف يسايسلا ليك ولا لخدت ناك اذا اها
 اهيا ىرتس ام « ةيرعلا راطقالا نم هريغ يف وهف ةراشتسالاو ةيقارملا

 هيف أم ىلا 2« ةحلصملا تضتقا اذا « اهزواحتي « نيرحبلا يف ءىراقلا

 1 باهرالاو رمالا
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 حابصلا لآ ربازلا دمحا

 حابصلا لآ . نم اشثمي وكلا ءارمأ

 هنا مج رملاو ةرحبلل رشع يناثلا نرقلا 2 مح ٠ لوالا حابصلا هس

 . ل٠9١1 ةلس قوت

 لوالا هللا دمع ١

 ( لوالا رب
 (يناثلا حابصلا) رباج نب حابصلا - ؛

 او 0 هللا دمع ن رباج معا

 (يناذلا هللا دمع) حامصلا نب للادبع - ه

 حاصلا ْئ لمح 5

 حايصلا نب ٌْك رايم ال

 ( يناثلا رباج ) كرابم نب رباج - م
 كرايم ْن ماس -8

 يلاحلا مالا رباج نب دمحا ٠

 .ماككا١ يا(ك)ز
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 برمعلا كولم

 تيوكلا لكشم

 نفس ا نواغتش ثويتونلاو لايعلا 5 نفسلا مدصم 32-3 عارشلا لوعم

 ب دج لهأ 3 ةلباسملا _ ةيراحت ةليدم 3 ؤلؤللا 3 صوقغلاو ةراحتلا

 تزيزعلادبع ناطلسلا رظن يف ةلياسملا ىلا رعالا ةناما . ودبلاو راجتلا

 رظن يف ةلباسما  ةلباسملا ندع نوعنتع دجن لهأ - دجن كراج

 مععسسس# قطا تيوككلا مكاح هضفرب دحن تاطاس بلط نيلباسلا

 كقيوستلا ةقيرط هيف حرتقا زيزءلا دبع ناطلسلا ىلا باتك - تيوكلا

 تيوكلا ةلمسه » : ثاطلسلا نم باتك 3-3 ضايرلا ْف تيوكلا دقو

 . 6 ميما بئاغر بسح بيرق لحت

 . تيوكلا يف لمعلا ده اشم ىلع دهشم نم فرشن رصقلا قاور نم

 هلع بتك كفو رمحالا معلا أهم زكترملا ةحيسفلا هتحاس يف ناف

 لوح ضرالا ىلع نيسلاج سانلا نم ًاددع اًئاد دجت « تيوكلا »
 لك ىلاو ةريبك ةعرشا ةعبرا وا ةثالث دحت ابلاغو . طوسبم عارش
 وا ًاديدح نوطيخمي « ابيف نولغتشي نييتونلا نم فينو ةرشع اهنم
 رثكحا هلظ يف شيعي يذلا عارشلا لمعم اذوه . اهنم ادق نوحلصي
 . تيوكلا ءانبا

 . اهينيي نم رجأتسا وا مهحالطصا يف اهانب ةنيفسلا قد 00(
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 حابصلا لآ ريالا دمحا

 عيطتسي ال روجاب رخ ىلا ءىطاس نم تادراولاو تارداصلا ليحتو

 . اهب عارشلا يراجي نا راخبلا

 يهو . اهعنص ةدوجحو ابلكش نسحب ةروبشم تيوكلا نفس نا

 . ضوغلا ابهنمو « ةلومحلل اهنمو « هزئتلاو روبعلل اهنم « عاونا ىلع

 « راقلاب يلطملا ١" طفلاقملا بشخلاب عنصت توبلجلاو موبلا لثم ةريبكلا
 اقينا اغقن جراخلا نم اهتشرع شقنتو « ججاسلا نم حاولاب ىشغت م

 ابلمجاو نفسلا ربكا يبف ةلغبلا ًاضيا ىعدت ىتلا موبلا اما . افطل
 حوارتيىلعالا اهضرعو اعارذ نيثالثلا نع املوط لقي الف ءاراحنا اهدعباو
 اهرافسا يف لصت يهو « نط ادنم اهل ومحو عرذالا ةرشعلاو ةيناملا نيب

 . رابحنزو ركسغ دم رئازج ىلا ىتح

 مدختست تيوكلا يف اهارن ىتلا بك ارملاو نفسلا رثكا نا ديب

 .قارعلاو دنهلا نيب ةراحتللو « صوغلا مسوم يف ؤلؤللا جارختسال

 تيوكللا تالكلذ . اهيلا ىألم دوعتو ةغراف ًايلاغ تي وكلا نم جرختف
 نم رخآ ردصمب ٌولّولا ترقي اماقو 2 جيلخلا ىلع لؤالا ندم نم ةئيده

 ةشيعلا تارورض نم ابمهزاي ام هب يرئثثت اهلام اذه . ةورثلا رداصم

 اهراوج يف دا اهيف سيلو « يلافملا ريغ تيوكتلا رب يف سبل . اهلفاونو
 ةرصبلا نم رمثلا ىتح بلحت نا رطضت يبف « ليخنلا نم رك ذِي ءيش

 ٠) افيطقلا نم و

 جاتحت ام ةميق ىلع هتمبف ديزت يذلا قاؤالا تلق ام اهدنع نكلو

 نفسلا امهدنعو راجتالل ةدايزلاب يرتشتف « سوبلمو لوك أم نم هملا

 يتلا رخاوبلا نع اضف « ةيصقلا ردانبلا نم نوؤاشي ام اهراجت ىلا لمحت
 امهزورغو حاولالا ريماس نيب لغدي نا رم نقاب را هني ل

 . راقلاو تيزلاب تسمخ' دقو ناتكلا ةقاشمع
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 برع 2 كوام

 ىلع يديم وا نازيج لثم يه لب . ةيداجت ةنيدم نذأ تيوكلا
 ©« فاعضا ةرشع ناكسلا ددع ْق اهيلع ددؤت تناك ناو« رمح الا ردبلا

 ي رااب وأ يه م عسير امتراحت تناك الل اهتدداب ف رئاشعلا ىلعو اهباكس

 اداف 0( تيتريخالا نيتئسلا ف اهلاح ءوس ف بيسلا اما تناكام عاد

 .٠ ةلداسملا : ةدحلاو ةماكم كنوسحي كائهر احتل هم تأ م

 ال يقف سوماقلا يف شتفتلا ةنوؤم كيفك أس 9 ةلباسلا يه امو
 اهراحت نولياسيف ةنيدملا ىلا برعلا ءيجي نا يه ةلباسلاا . هيف اهدحت
 ٠ لركأمو سويلم نم هيلا نوجاتع اه ةممسُد مهتم نورتش يا

 « لك ءاتشلا لصف يف مهمزاي ام نو رتشرف فصلا يف نوئيحي الاغو
 اهورمثشسسو اهوعيرب يا مويشأ وم ") اوحلصي ١ نا دعد هلع نوعفدبو

 . عسيبرلا رخاوا ف

 9 اياعر نه دوغ نم 3 ةلباسمال ثيوكلا نوحي نم رثك |

 مال الوا بايسال ريذ لاو 0 رصيلا ىلع امولضفيو اهم ولست ٠ ثدوعس

 نال ”اخأأث ., هيلا نوحاتحي ام اعاد اهفاوسا ف نوردحن منال اي ًايزأث . برقا

 نيدلا ىلع "رم ولو مهيلع ام عفد مهنوضاقتي الف مبعم نولهاستي اهراجت
 . نورس امو كاذ عم مثو ٠ ثالثو ناشنس

 رع باغ اذا ورق 8 هللاب ةمسق 2 رحاشلل يودبلا اممدقب ةياض ةبآو

 رجاتلا ىلا هب * يح 2 لح ريغ هم سلو 6 تي وكلا ىلا داعو ناس

 ةئمتسلاو ةئمسلا نيب حوارتت ةيضاملا نينسلا يف تارداصلاو تادراولا تناك )١(
 .ًايونس ةيبور فنا ةئمئالثب ردقت يبف نيتريخالا نيتنسلا يف امأ . ةنس لك ةبور فلا
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 حابصلا لآ رباكلا دمحا

 ناكو « هيلع ام يفي نا لبق يبارعالا تام اذاو . كلالح اذه : الئاق
 اهم يفك امب هئاسنا وأ هئانبا دحا ءيحي « هيسأوم يا هلام امن دق
 . نالف نم كلالح اذه : ًالئاق رحاتلل هم دقمف ؛ هضعب وان 'نردلا ديدستل

 يبارعالا مد يه ,.هيلع محرت

 مثد دحن لها ةصر لثل نذا ةلباسملا ف ثي وكلا ران ةمغر نا

 ريكا مهامسأر نال مهاوس نم رثكا لاملا عفدب اولهاستي نا نوعيطتس
 . ؤلؤالا ةرامت نم رخآلا تيوكلا لوخدم بيسب

 ةبجو يه ىرخا كانهو . ةلباسملا تابجو ىدحا يه هذه
 فيطقلاو ريقنعلا يف ةثالث كرامج دجن ةنطلسا نا . زيزعلا دمع ناطلسلا
 هذه ىدحا نم مهعئاضب دحن لها بلحي نا لضفي كلذل وهف «ليبملاو
 . فيطقلا يف ًاصوصخ اهيف اولياسي نا وا ءاسحالا يف ةيدجنلا لكاسالا
 برأ نوعيطتسيف راسي ووذ راحت فيطقلا يف سبل هنا ىلع

 زيزعلا دبع ناطلسلاو . تيرككلا رجات هلماعي ا يدحنلا اولماعي

 . كلذ كردي

 تيوكحلا يف ةباسملا نع نيتنس ذنم هاياعر ىهب دقف كلذ عمو
 ةيضقلا يف ضوافي دمحا خيشلا عرشو كلذ نم راجتلا رثأتف « اوبتناف
 نم نورثشي هاياعر نأ وبف ناظلسلا ةمظع فقوم اما . ضايرلا
 ٠ 7 هيلع اوعفدي نا نود دحن ىلا نوركتشي اع نودوعيو تن وكلا

 موسرلا عفد نم اوصلختيل عْئا ضيلا نوبره ةقيرطلا هذهب مهنأكف
 دودح لع ةيدابلا يف كراملا سسؤي نا عيطتسي ال هنا امو . ةيكرحلا
 اهمف ءىنأ وه دحت ةنطاسا نا امو « فارطالا ةسهارثملا تب وكلاو كحيل

 , اهادحا يف ةلباسملا نوكت نا هرمهأ ردصا دقف كرامح

 دحين لها ةبحسو ىهو ةضقلا هذف ىرخا ةهحو كانه نكلو
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 برمعلا كولم

 وب نورتشي ام نم ًادقن اومفدي نا نوعيطتسي ال نيذلا وديلا ًاصوصخو
 «نورثأتم راجتلا لثم مبف .ةلباسمال فيطقلا اوؤاج اذا ًابلاغ لاحلا يه
 هركيو ًاصاخ ما ودبلا نوؤشب متي زيزعلا دبع ناطلسلا نا امبو
 نييدجنلا « نيلباسملا نيقيرفلل اما ركا حرتقا دقف قاهرالاو روجلا
 ام لك ىلع ًاممر نوءمحي هل ءالكو تيوكتلا يف نيعي نا « نييتيوكلاو
 بلطو . ةئيدملا نم عئاضيلا اوجرخم نا لبق هوعفدسف دحن لهأ هيراشي
 اجت بلطلا دمحا خيشلا ضفرف . ةئملاب ةعبس ممرلا اذه نوكن نا
 « ال فحجي لمعلا اذه لثمف « لقتسملا تيوكلا رطقل ةدايسلا قحب
 ل كاذ ذا هلع هيلع تب وكلا ته ركأ اذا الا نوكني الو
 ريزعلا دبع ناطلسلا نا ظحلا نسحلو هجاحتحا يف بيصم وه .لالتحالا
 يخا رت ىلا يدؤت ةطخ امبنم دحاولا دختي الف ناباحتم دمج خيش و
 ظ . اهبعاطقناو ةيدولا قئالعلا

 انيق نم ًادحا مقل ال نحن : لوقي خيشلا ىلا ناطلسلا ثعب كلذل
 مسرلا عمجم نم “لبق نم نونيعتف « رمالا يف علكرل انكلو مدنع

 لك وأ رهش ثا ةثالث لك انملا هنولسرتف « نيلباسملا دجن لهأ نم بولطملا

 مابص لآ يف ة ةيرثك الا نكلو . نوؤاشت اك ةنس لك وا رهس بأ ةّس
 جارخ ةامج اوسمل ممدحأ لاق اك منال ةيوسنلا هذه لثم ىتح نولبقي ال
 . دحن ناطلسل

 ىلا تاصو امدنع دحلا اذه ىلا تلصو دق تاضوافملا تناك
 انيب ةيناث ةيضقلا دقعتل قاقلا نم ءيث ىلع دمحا خبشلا ناكو « تيوكلا
 نم مسقب تررم نا دعب يل رطخف . ةيكمحلاو ةدؤتلاب ابطاعب وه

 رافسالاب قلعتت يتلا ىلوالا ةقيقملا تفرعو يحاونلا كلت يف ضدالا
 زيزعلادبع ناطلسلا هبلطي ام نا تيأرو ةلئسملا تسرد نا دعبو « كانه
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 حابصلا لآ رياجلا دمحا

 هملا بنك ١ نا « اهالقتساب فحج ةق.قلا يف وه تيوكلا ةموكح نم

 ْ . نيف رطلا يخرب دق لككشملل الح هيف حرتقا ًاباتك

 كلتب نوفراعلا ا هركتي ال ىنلاو رافسالاب ىناعتت ىنلا ةقيقحلا اما

 قيرط ىف الا ريست ال تيوكلا نم ةجرالا لفاوقلا نا يبف دالبلا
 ترا لبق يقتستل مولعم ءامب رمتف « ابونج ما تناك ابرغ : ةمواعم

 ةرفاسم تناك اذا اثم ةربجلا قيرط نع ريست نا افاف . تازافملا لخدت
 كانهو . اسحلا اهتبحو تناك اذا ةيحيبصلا قيرط نع اماو « مصقلا ىلا
 ىلا يهتلت دحنو تيوكللا دودح نا . شيودلا ةربخ رق ىرخا قيرط

 ْ . اهراوج يف وا ةثالثلا نك امألإ هذه

 « هيلع تحرتقاو ةلأسملا يف ييأر نع حصفا ناطاسلا ىلإ تبتكف

 ةيكرمج طقن ثالث مبقي نا « حابصلا لآ نيبو هنيب ةقادصلا ظفحي ًابح

 ةءاضبلا ىلع موسرلا ليصحت نم نكسمتيف هالعا ةروكذملا نكامالا يف

 ريغ فلكي ال لمعلا اذه نا . دحبأ ةنطاس ىلا تدوكلا نم لخدت ىتلا

 . ةباجالا ضعبو نيفظوم ةّتس بتاورو مايا

 دمحا خيشلا نال ديدج روط يف ذئدعب تلخد ةلأسملا نا ربظيو

 دع ناطلسلا ىلا ملاسلا هللا ع خيشلا همع نبأ ثعب يلاهالا عم قافتاي

 اناده هعمو ماركالاو ءالولا صلاخ نع حصقن اباتك هنم لمحي زيزعلا

 لايقتسال هتيشاحي ناطلسلا جرخف . نبلاو ركسلاو زرالا نم ةريمك

 رصقلا يف هلزناو ةرايسلا يف هعم هيك راو ضايرلا جراخ للادمع خمشلا

 ًارورسم تيوككلا ىلا داعو مايا ةعضب كانه ماقاف . الحرم ًاعرك افيض

 كلت نم ناطلسلا ةمظع هب ربتسا امم اثيشو ةنيمثلا ايادهلا لمحي « ًادج
 . ماركالاو فطللاب ةئورقملا ةحارصلا
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 برعلا كوام

 اما : ىحارتقا ىلع ًاباوج هيف لوقي باتك هتءظع نم ينءاج دقو
 نسحا ىلعو عميمجلا بئاغر ايي ًاييرق لحت .هذهف تيوكلا عم انتلأسم

 . هللا ءاس نا نوكن ام
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 حابصلا لآ رباطلا دمحأ

 حابصلا لآ رباطلا دمحا خيشلا

 - ارتلكتا يف دمحا خيشلا - نيللا يف ةرخدملا ةوقلا .- ملاسملا لجرلا
 زيلكتالل هتارادم -.ابتموكح لاجر اما . ةيب رغلا ةيندلاب هباجعا
 مرتي ابلضفي يقلا ةكرشلا - لوربلا زايتما - لاثتما ال ةراشتسا

 باحصأ ل نيفوقاش نيب تيوكلا موي لك ةمكح 3-3 ريغلا يأر

 تيوكلا ةورث  ةملاسملاو نيللا ةطخل - ميكا مكاحلا - سئاسدلا
 - اهنفسو تيوكحلا ءابدأ  ةيبدالا ةضونلا - سرادملا - ةيقيقحلا
 . بيذبتلاو معلا لسر

 هنمل يف هنكلو قلخلا ثمد ؛ بناجلا نيل اسم لجر دمحا خيشلا

 اذا وهف . همبف احلا يف ءاسي' دح ىلا لصي ىنسحلاو فورعملا يف لب

 كاتب هلم عفشي ال ؛ قافولاو ةدوابملا ىلا وا « ءالولاو ملسلا ىلا لام

 مزعلا فلأي دقو . ةرختدملا ةوقلا وا ضبارلا مزعلا اهيف يتلا ةماكلا

 يكملا . مث ادلا راخدالا نم . ةوقلا ن م دقو 6« هشام منأ رشعتمف صودرلا

 لح نم اهم دخيتساو ةضملا ةيناودحلا ىدح اهلك هأوق لازم نم

 . نيح ىلا

 ةس :دملاب بحموم لصيف كليم ا لثمو لعز رخ خيشلا ل لدم دما خلا

 كلاما ةوعد اويل نيذلا برعلا ءارمأ نم وهو ٠ امها ربو ةيبرغلا

 ًافيض لزنف « ارتلكتا اوروزيل ىمظعلا برحلا دعب سماخلا جروج
 يقرلا رهاظم ْنم دهاسو ؛« دالبلا كالت ْف ماسو 3 ةموكلملا ىلع

 » يناطيربلا فحيثملا ىلا محفلا مجانم نم « ةيونعملاو ةيداملا نارمعلاو

 ولو هةبم نلياسلا ءرح برعلل ناك ول دويو هرك ذب جبلي لازي ال |
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 برعلا كولم

 ةيندملا ىلا ديح>ولا هلءلد ةلحرلا كلت تناكو تيوكلا مك اح نكي

 مسقلا وا اهلك ةقيقطلا هنع بيغتف ذخأم لك باجعالا هنم ذخال ةيبرغلا
 7 . اهبف مالا

 ) ةيندملا كلت لاحر ْف انامحا دهاشي 2 يب رع ماح وهو « هنكلو

 عاد هرربت الو اهماكحا هزي ال ام « مهم ةموكملا لاحر ًاصوصخ

 هريغ لّمم ةحءاصم بحاص ثم يفناطيربلا يساسسلا ليك ولاف .٠ ادام

 « ةطساولا ريغب مبنع فات ال وه . نييبرغ وا اوناك نييقريشش سانلا نم

 ربها نم ًانيرق كراك ىنمو . ةيداملا وا قملقعلا ةدعلاو « بولسالاو

 ًانامحا رب_مالا دوب 4 قحلا صعب هلوؤس نمو هم وندلاب هلو « يبرع

 لماعي اي كاذ ذا هلماعيف ةندمتم ةما نم وا اندمتم لجرلا نكي مل ول

 . ليمصلابف الاو ًالوا ىنسحلاب ) ودنلا

 هله الب 117 الو زيلاكتنالا يراديب حابضلا لآ ا رباخلا نيمحا جاسم سلا

 هريشتس كف . رسكستي الو تيوكلا ف اناطيرب ليكول نيب

 ال هنكلو 2 تا ًاززعم وا هدال بل اعذان هأرب ام ف هبأر لبقيو

 دمحا خيشلا ىلا تبغر ايناطيرب ةموكح نا كلذ لاثم . هرمأب رقأي

 ىبأف تيوكتلا يف ًازايتما تاداّع يف تيزلا ةكرش حنه نا

 نع ةلقتسم ةيناطيرب ىرخا ةكرش زايتمالا حنه نا لضفي هنال كلذ

 ةكرش طورش نم نسحا اهظورشو « ةساسلاب اه لخد الو ةموكمحلا

 . ناداكيع

 4 0 الإ مم هك واس ْف لكم هترسأو هاناعر عه هكولس 2 وهو

 ال هنكلو . ماعلا يأرل لا اعاد عسبتل الو 6 مع ضرافتيو ممريشتس

 ماقم مالك لكل مهءارا سانلا ىلع يعدل الو ديرب الام فيز
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 جابصلا لآ رباجلا دمحا

 ديدشلا ذاشلا لحرلا نم هدالبو هتمأل عفنا مكتلا يمرك يف يداعلا
 . سارملا

 جر نا مايالا هددص ف ًاصوصخو دما خيشلا نهار ظانر ال

 نادإبلا لخديو برعلا ءارما كرابم هدج لثم براحيف هرئاشعب
 ناك ناو دمحا خيشلا نال : آلوا « بابسالا كيلاو . اروصنم ًاحتاف
 ٠ بادالاو ملسلا هملا ء ينم بحأو عاريلا ىلا ليمأ وه فيسلا لمح

 لرقي نأ نم فيسلا لاق ول هك ال ةلدلق يهد هرئاشع نال : اناث

 لاوحالا نال : اثلث . هيلع بلقنتف بلغتف هيبلت دق . رصنلا كلذك
 ةالوب تسع يل ١ تيوكلاف « ةنس ةرسع سمح دنم اهريغ يه مويلا

 مصقلا ْف لئابقلا خب داشمو برعلا ءارما تيراحو « لايشلا ف ةلودل

 «© نيترهاق نيتوفو « نيتدحتم نيتما نيب مويلا تحيصا « ءاسحالاو
 ةامف لثل قارعلاو دحغ ند تيدوككلا نا 0 ءاليتسالاب نيتعماط نيّئموكدحو

 . اهنغيي اهالكو « نيقشاع نيب
 نه ءزج تثيوحلا : لاق دادغب ف ةموكمحلا لاجر دولا ينث دح

 لضفت تيرككلا نا كلذب دارا . انلا مامفتالا نولضفي اهلها و قار علا

 دهأ خشلا نكي ١ نأو . مامضناو َض نم ناك اذا دحن ىلع قارعلا

 نيذلا نال ) نوخس اع سن اسدلا با مجصأ رفظ ناكل « تفصو ّئ

 اب 6 هرئاشع ىلع وأ هيلع نوءحبسف رطقلا اذه جدراخ رثاشنعلا نو رغب

 لالقتسا ةتاخ هيف نوكتي دق يذلا ثداحلا كاذ ريغ كلذ نم نومورب
 . يرادالا تب وكلا

 ىلا مستسي الو رابتلا عم بهذي الف « كلذ كردم دمحا خيشلاو
 نم ةريشع ىلع قارعلا وأ دحن نابرع تءيحه اذا وهف . ماعلا جايحلا

 مهضعب نورفنتسي يلاهالا ماقو « ةئب دملا ىلع وا تيوكلا رئاشع
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 برملا كولم

 لاثم مهعور نكسيو مهدصيف مهمجو يف مزعلاو ةءكحلاب سلست « ًاضعب
 لها ردابف .ةنسلا هذه يف نامجعلا خياشم خيش نيلثح نبا موجه كلذ

 ضوافنل : الثا مهعدرو دمحا خيشلا مدصق حالسلا ىلا تيوكلا

 اذه نع ضار ريغ هلا هنظا يذلاو . ائنقيدص « دوعس نبا الوا

 هنم ءاحف زيزعلا دبع ناطلسلا ضوافو هل سانلا نعذاف ٠ ءادتعالا

 ىلع ضوعي نا دعتسم هناو ثدح امل ًادج فسأتم هنا لوقي باوملا
 ٠ .ررض لك تيوكلا

 . ةملاسملاو نيللا ةطغ « ةيسايسلا ةطخلا هذه يف سانلا فلتخي دف
 اوركذ ام اذا نوئقش مهنا ديب . اهنسحتسي ال نم تيوكلا ينو

 مكحلا راد يف ثا « ةرهجلا ةبكنو دمحا خيشتلا فلس ةسايس

 تيوكلا ةمالس ىلع ظفاحم هنا هيف لاقي ام لقا الجر مويلا
 . اهلالقتساو

 ناف ةيسايسلاو ةيراجتلا اهلك اشمو تيوكلا رماأ نم ناك امههو
 بدأو ةأرجو ”ءاكذ اهيف .ًازنك ؤاؤالا ريغو ةورث ةداجتلا ريغ ابيف
 . سلاجلا ينو كانه تمسقا يتلا تالفحلا يف ةليمج جذاف هنم تدهاش

 ةيفاقثلايعاسملا يف هناف ةسايسلا يف دمحا خيشلا ةلزنم نم ناك امهبهو

 دهعي هديهع فرعيسو . ًاروكشم عيبجا نم نكي مل ناو روك ذم

 تيوكلا يف نا لجأ . اهليبس يف نيلماعلا فرشت يتلا ةيفاقثلا ةضهنلا
 ؛ ةلمللاو ةيراهتلا سرادملاو كانه ةلهالا ةيتكملا « نانكر اهل ةضجن
 ايروس يف ةبرصعلا بادآلاو مول علا رمثت اب كلذ قوف ىدغتت يهد
 « ةاجلاو ةديرجلا اهيلا لصت ال تلا عوبرلا يف اهحور ثست مث . رصمو

 . سرادم مويلا اهيف سيل نال باتكلا اهيف عفني الد
 يتلا لك اسالا ىلا لصت ةيعارسلا تيوكلا نفس برا اي ؟ لجأ
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 حابصلا لآ رباجلا دمحا

 مهطالتخا ىف تيوككلا ءابدا كل ذكف « ةريبكلا رخاودلا اهنم وئدت ال

 ْ حود اورششتب نا نوعبطتسي ةيبرعلا دالبلا لخاد يف مهرافساو ودبلا عم

 ظ يفد يداوبلاو رئاشعلا يف « ةميلسلا ةمموقلا حورو « بيذبتلاو معلا

 ا . دوفالاو ءانهدلا ءارو ةريكلا ندا

 (؟*) ؟ برعلا كولم



 تجب ثلا س 3 ب 5
 ن اخ لعؤخ - اميل



 ناخ لع زخ خ.شلا



 اهدودح

 : اهناكس ددع

 اهلئابق مها

 امادلب ما

 تاتمسس رع

 ةعطاقم ًالامث ©« برعلا طشو ةقارعلا ةكلمملا ايرغ :

 4 ةينابفصالا دودجلا اقرش 0 نايكساوغو دريج و روب

 . يبرعلا جيلخلا ايونجو

 . يسراف

 نوع”دي رماوعلاو  يرماعلاو ينسيحللا يبعكلا يبساحلا :

 . دحن نم مهنا

 .٠ هرّمحملاو نادنع 0.

 ., ةعسّسلا :



 لعزخ خيشلا

 هقوذد ل هبدأو ههركو هتورث س هفرعي نه لق - هفرعي ال نه لق

 هيف مركلا رهازأ لجا رابحالا - ءارعشلا - يناوغلا - لماشلا

 - ممذلا حيبقلا ريغ يف لهاستلا - ةصقارلاو نوسأملا لفعو ةسينكلا
 يه نم ال -مرخلا يف ءاسنلا ددعت هعورب الو - بعللا نم فنأي الو

 نيشايذ - دربمال لماكلا يف ءاج - يسايسلا جاوزلا - « ديلواي كما

 يقوصلاو سو روكهبأ فوسلبفلا نمو - همور اباب نمو - كولاا نم
 س هيأوجح - هيلا يباتك - هترانز يف تددرت |ذام يب رعلا نبا

 يف ةوبقلا - ناوخالا نعو - نائسالا ءاطا نع ثيدح  انعاتجا

 - توملا دعب ضرالا ىلا عوج رلا  ىلاعلا ةيلي  حابص لآ سلاع

 . لعزخ خيشلا عجري نا بحي ينم

 نب ناخ لعزخ خمشلا « ةنطلسلا زعم « سدقا رادرسلا وعم وه

 ؛ يرمأعلا يبعكلا ينسسحملا يساحلا ناش رباج جاملا كلمللا ترصن

 يف ةيلعرخلا ضايرلا باتك فاؤمو «© ناتسيرع رادرسو نايون ريما

 همماب ةيبرعلا فحصلا ءارق نم هفرعي ال نم لق . ةناسنالا ةسايسلا

 ةلخاد هتراما تناك ناو برعلا ءارما نم وهف . لقالا ىف نيلوالا هبقلو

 ؛ انس نيسح كلملا دعي مهربكا وه لي. ةناربالا ةلودلا ةدامس يف

 راكا هفرعي ام اذه . مركلا يف مهمظعا نمو « ةرهشلا ىلا مهقبساو

 . ةيدرعلا دالملاب نيفراعلا

 اذه نا وبف ةرصيلاو تيوكللا جراخ سانلا رثكا هلبجي ام اما

 ينغ هلا كلذب ينعا . نييسايعلا دهع ءارمالا زارط نم يبرعلا ريمالا

 .هبدأ يفو < هقوذ يفو « ههرك يف ىمرب وهف . أعم ميرك يكح

 ءيس هيف ام لك ىلا ليي لب . ءارهشلاو بدالا هيح ءانغلاو وبللا بحي



 برعلا كوام

 ةملاك ناو . ةيدسلاو ةيعاتجالاو ةملقعلا « اهلك رورسلا بايسا نم

 نوكت نا حصتل . ةعدلاو ضفالا « اهريفاذحم ايندلا : ةيواعم اهلاق

 . هتاماك نم

 ريغ نم رفني الف الماش ًايئاسنا ًاقوذ لعزخ خبشلل نا « لجأ
 زيممتلاو ليضفتلا همراكم يف فرعي الو « ةامملا يف مهذلاو حببقلا

 اهاخلخ ريغ كلمت ال يهو ةرمحملا ىلا قشمد نم وا بلحم ةينغملا ءيجت

 ءارعشلا ءيحنو . يلحلاب ةاقثم ةبنغ دوعتو رصقلا ىف ربسا ةدع مهقتف

 سابك مهبويج يفو ةردحملا نم نودرعبق حيدملا دئاصق مهبويج يفو

 رادرسلا ومس ىلع لزنيف نييحيسملا رابحا نم ريح ءيحيو . لاملا نم
 رشملا ءيجحي مث . ةئيمثلا ايادهلاب”ايوحصم دوعيو ”امرتحم "امرك ”افيض

 ةديعس ةماقا دعي دوعيو ىلعزللا رصقلا يف فقسالا ل لحبف ةينوساملاب

 1 . هلبق مرتحما داع امك
 .بهذملا يعش وهو هلهاست ىبرعلا اذه يف مركلا رهازا لمحا نم نا

 ْف دعاشسو ؛ ناريكللا يبوكنل هدالب ف ةسئكم ءانب ف دعاس وبف

 اهحتفي اك ةينغم وأ ةصقارل هتنازخ حتفيو نوساملل لفحع سيسأت

 لب هماقم ىلع وهو . ءاعج ابلك فئاوطلا نم ناسحالاو ربلا يلوال

 اذاف . ةهاكف وا ةيلست وا وهل هيف ام ىلا اًماد لمي هماقم نم مغرلاب

 نكي ملو © [ضغراف ةفايضلا رصق ناكو « رصقلا يف رحضلا هباتنا ام

 هدالوا يداني « اهيف « ركوبلا » ةلواط فرشبل ةرصبلا ةدايز ىف بغريل

 عفرا رادرسلا ءيجيف . نوبعلت الا .اولاعت ريخلا دلو اي : الئاق
 « نوعمحا ميلك وا كلملا ترصن وا ساح رادرسلا وا لحا رادرسلا وأ

 ىتح نأشلا ةزيزعلا ءارضلا ةلواطلا كلت ىلا دلاولا ةمظع عم نوسلجبف

 . ةرصيلاو ةرمحملا يف
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 لعزخ خيشلا
 يف دادجالا ديلاقت ىلع نيظفاحملا برعلا ءارما نم لعزخ خيشلا»

 دقف . كلذ يف هدعاست ةعبشلا دنع ةعتملا ةعيرش نا اهس الو « سيرعتلا

 ًاريثك ٠ نهدالوا فرعي اماق هئاو ةأرما نيتس نم رثكا هل نا يل لق

 مث ؟ ديلو اي كما يه نمو : الئاق هلأسيف راغصلا كلوا دحا هئيحي ام

 تنب هل تناكو « هيلع جورخلاب مهو لئابقلا خياشم دحا هأوان اذا
 هيف دمختف © ةرهاصملاب هفرشيو سدقا رادرسلا هروزي « حاكنلل ةطاص

 يف اناو خيشلا ومم نع تلأس . نايصعلاو درمتلا ةوذج لاحلا يف
 : يثدحم لأقف ؟ وه نباو : تلقف . مولا بمغلم وه ىل ليقف ةرصبلا

 هذه لثل الها نيتسلا زواحتت ىتلا هنس ىلع لازي ال وهو جوزتي حار
 . تامسلملا

 .هشنع يف هريغ شاع نم دع سانلا معنا نا دربمال لماكلا يف ءاح

 دقتعي هنأ يف يقدابشو دكربملا ةداهس ىلا جاتحم لعزخ خيشلا نظا الو

 هردص ىلع لمحي يعمرلا هيوث سيل اذا وبق . اهب لمعيو ةمكحلا هذه

 اباملا نم سويروغي رغ سيدقلا ماسو اهسفو ضرالا كوالم نم تادابس

 ابلككح نيشايشلاو ةمموالا كلت نيبو رشع سماخلا سوتكيدانب

 نيعب لجرلا اذه ىلا رظن نم ريغ امهاربال لب سانلا لك امهاربال نيماسو
 فوسليفلا نم ”اماسو لمح ةيئاسنالا هتفص يف وبف . ةفسلفلاو رعشلا

 نيدلا يبحت يفوصلا يحلالا مكحلا نم رخآو روقيبا يقيرغالا
 . يبرعلا نبا

 ١ ينامياو ينيد بحلاف هيئاكر تبجوت فيك بحلا نيدب نيدأ
 تلقن دق تنكو ٠ يضرلا فيرشلل تببلا اذه ثنا ىلوالا ةعبطلا يف أطخ ءاج )١(

 ام اهب حمص يتلا ةجبللاب نيتيبلا يفجتلا ملاعلا مححصف هيف اطولغم تيب د لوالا ءزجلا يف
 ةطخستو هم هب ائعفذ لاق 4١ ١( ةحفص لوالا هزلا مجار)٠ ناهزلا بحاص نع هتبتك

 لا



 برعلا كوام

 دقو . ةرم#لاب هترايز يف ًاددرتم تنك يذلا ىبرعلا ريمالا اذوه

 ىفو ةفيرشلا ةدسلا كلت نومؤي نيبدأتملا نال (مههوا <« نيدسل تددرت

 ف برعلا اب ساع قاطا دال اح هنأ امهسناثو ىممس رلا حسيدملا الو

 فكرا ىلع . سراف لامعا نم ناس رع مولا يهو زاوهالا مسأ يفاملا

 لب )م ءارمالا فوسلمف هنأ هرامخأ ن "ا هتفرع ريمأي عاّمحالا ف يقيعر

 «ابلك ددرتلا بابسا ىلع بلغتت تداك « ةيامعلا ةالا فوسلبف
 نكللو . ةرصيلا ىلا يد وع يف ةرمحلا ىلع جرعا نا ىلع سفنلا تنطوف

 دوح ود ين رشد يذلا ناحنر روتك دلاب يناعمجت 0 ديا ريد اتت

 « ةرايزلاب هنذأتسا ةماك هملا بتكا قرولاو 7 ىلا 30

 نا اللا يضر ام يضرلا في رشلا ىلع هتيان سحا ا يبرعلا مئاسلا لعل 0

 نيدنث 8 ةيانكلا تراصق ) هر عش نهم وه سيل [رعش رخآ ماقم 5 هيلا بسن ابك رادتي

 دعب ةئيسلا ءيجت ناب « ةيلابيلا ةبحولا نم . ىضرب يضرلا فد رشلا نأ نظت لبف

 يف كلذ ناك اذا هيلع يفاجلا نع ؛ ةيفالخالا ةبحولا نم 2« وفعي هئظت الهو . ةيانجلا

 «كولملا »باتكب همائما يفحنلا ملاعلل رككشا كلذك ليبسلا اذه يف يناو . بكا لييس

 . هيحأصيو

 ًاقاد تاروادس نيمدقح نيقيدص لعرخ خيشلاو حايصلا لآ كرايم خيشلا ناك ) ١

 خيشا لعزخ خ ؟يشأأ ىئيق ٠ ةايملا ةقادصلا كلت اهب نادلخم ةلم+ج ةرككذ لا اقفوتف

 ةنكلو . تيوكلا يف ًارصق لعزخ خيش كرايم خيشلا ى دداو ةرمحتا يف ًارصق كرا 24

 مقي روسلا جراخ ًارصق لعزج :خيشلا لثدعي ىثيق ةنيدملا يف هرصق بناح ىلا ناك

 ايربكلاب 0 حايصلا ل 1 لا خيشلا رصق مولا كلائهو .٠ ماتشلا ريشا صعب هيف

 شايرلا نم رخافلاب شورفهو نرفلتلاو
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 لعزخ خيشلا

 ثدحتي نم ىيريحا فيك لب 9 ةمموالاو بترلاو باقلالا ريثك وهو

 له ؟ ةيدانا ررغغو هقالخ مراكم نع جن رفاو مجعو برع نم سانلا

 « عاوض كسملك همرك نم يف « عاجسالا مظناف ءابدالا وذح وذحا

 هسحوي امم ينلماعيف ينم حدم ةدصق ابنظي دق ؟ عامج الاب هيلع قفتمو

 يالوم ىلا تيتكو ًاسئاج تايعسرلا تحرط كلذل . ةرمحملا عرش

 هنم يف ءاحف « ماركالاو لالجالاب نورقم مالس ةماك لعزخ خيشلا

 : يف آلا با وجلا
 كتاقوا هللا دعسا

 « كانو كظفحو « كاقباو هللا كامح < مركملا فوسليفلا اهيا

 لكل نال ينروزت نا لبق كروزا نا بحيف . كايقل ىلا قاتشم يفاو

 كاذ ركشاف « ميركلا كباتك يف ليمجاب ينتقبس دقو ةرايزلا قح مداق

 ىظحاو عيا لع يف كروزا هللا ءاش نا احابص يناو ملسلا قوذلا

 مالسلاو قيفوتلاب مكل ءاعدلاب يباتك ممخاو ةعلطلا كلت رونب

 . مكيلع

 مل بحمل

 لعرزخ

 ق دوج خيشلا وعم دنع يا 0 عسا لغد ْق لوالا انعاجحا ناكو

 . يبورو الا شرفلاب ةشورفملا ةعاقلا يف رصقلا نم ىبونملا مانا '

 نيييبطلا نعمغرلاب «وهو رمعلا نم سداسلا دقعلا يف لعزخ خبشلا

 وكش كلشي كلك هنا الا . ةفاعلاو ةحصلا نم نيتم بناح ىلع « هّتمعم ف

 . اعم نيييبطلا نمو هنانسا نم ذثموي

 لاق دقو . اكريما يف نائسالا ءابطا نوركشي سانلا تعمس

 ليخلا ةعابو كانه نائسالا ءابطا فكرا نييك ريمالا لضافا دحا انآ
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 برعلا كولم

 نرا كل لبق همالك ميفن ملف . ةدحاو ةقبط نم صروبلا ةرسامسو

 . انل هحرشت

 ْنم للفم مهنا وه مهرمأ نم رووشملاف لشا ةعاب امأ : تلقف

 ةرساعم اما . اهونزي نا لف اهوخفتيف هامح يف قيلاعملا نوعيبت
 مهف . هيغبت يذلا حرشلا هيف نظا رخآآ مسا اكريما يف مهلف صرروبلا
 4 ء يس الب نورحاتب مهنا يا . غرافلا ولدلا باحصأ كانه م وعدل 3

 نئابزلا كلذك و . مهسالا نم نوكلمي ال ام مهنثابز نوعيببف . ءاوه اب
 ضخم وه ام هيف رثكي « رامقلا بعل نم برخ وه . نورتشيو نوعسي

 . رارسألا نه رس

 . نائسالا بيبط نيبو مهني هيشلا هجو نباو -_

 فارتحالاو هولا وه دحاو ًادبملا_يالوم اي أدبملا يف هبشلا هجو
 اذاف . ولدلا يف ءاولا وا غرافلا ولدلا وهو « قيلامملا يف ءاولا وه هب
 كل لوقي دحاو سرض يف عجبو نم وكشت نانسأ بيبط ىلا تحد
 راو ؛ دحاو سرض نم الا وكشت ال كنال رابح كنا صحفلا دعب

 اهتللاعم نا ملع نم يق وأ ام كنعنقيف « ةعجفم ةلاح يف كسارضا ةسقب
 رهشا دعب يسمتف الاو. لمعلا نم ارهُس كلاذ ىضتقا ولو ةمزال ابك
 . ةدحاو نس كمف يف سلو

 اذه ناك ولف . ًاذا نويكريمالا أطخا دق : لعزخ خيشلا لاقف
 لشني : لاقو دمحا خسيشلا كحضف ؟ نيلاشنلا نم هانددعل اندنع لج رلا

 انءامطا نأ شادحلاو : لعزخ خبشلا لاقف . سكلا يف امو مفلا يف ام

 ش ٠ نودروس

 روتك دلا وه يروس رخآ بيبط خيشلا ومس ةيعم يف كراك دق
 ريغ ريقاقملا نم نافصي املق تماع ام ىلع نيبيبطلا نكللو ٠ يماد
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 لعزخ خيشلا

 لوحو ريسلا يف مهديسل اهنوجزميف «كلذك ناملدمصلا امو . ةمدانملا

 . روهشملا رضخالا ءاطغلا

 يمسرلا تبوكلا ىاح سلجم نا تنلعف . ةوبقلاب مداخلا ءاج
 شورفملا يممرلا ساجملا نأ لوالا . نيرماب ماعلا هسلع نع فلت#

 ساجلاو . هترساو هتيشاح نم دارفا ريغ هرضح ال رخافلا شارلاب

 ساحبف © سانلا نم ءاشي نم هرضحب دناسملاو دئاسولاب شورفملا ماعلا

 ميدقت يف وهف رخآآلا قرفلا اما . هادعتي الو هب قلي يذلا ناكملا يف
 ضعب ىدص مهضعب ددريو م دا حبصي ال يممرلا س جل يف .٠ ةوبقلا

 خيشلا رمأ ام اذا الاجا عابصلا لآ سلاجم يف لب ماعلا سلجلا يفو
 ِق فقاولا م داخلا فتيسف . ةودفأ يايلا ْف مداخلا حمصي ةوبقلاب

 جيصيف ميبطلا ب باي دنع سلاجلا مداخا هعمسيف ! ةوبقا هللاو يا :ءانفلا

 ًاددرم نيعمجأ نيحامصلا ىلع ليماعملا يعار نم ؤمف ! ةوبقا : كلذك

 ثم طملا ناك ناو «لاحلا يف ةوبقلا ء ءيحتف ٠ ةورقا هللاو يا : رسلا ةءلك

 ٠ سلما نم ةعاس فص ىلع

 : لمح خيشلا لاقف ناوخالا ىلا نائسالا نم ثيدحلا يف انلقتنا

 . برعلا ةيلب بصعتلا
 دعب عجرأ نا يل ناك ولو . ماعلا ةياب لي : لعزخ خيشلا لاقو

 الو ميصت امدنع الا كلذ نوكي نا تيبحا ا ضرالا هذه ىلا توملا
 ارك ما بحأ ناسنالا وخا ناسنالا . ينيدلا بصعتلل اهيف رث

 . سراف لامعا نه ىه ناس رع يا املي امو ةرمخغلا نا لوقلا تفلسا 0 (

 ةيئارالا ةهوكملا ىلا يدؤي ناك امهقو القتسم ايكح ابمكحي لعزخ خمشلا ناك

 ع ا رطيسم تاخ ااضر ثاك امدنع يرخلاب ياء بالقنالا دعب اما . ًاياسح ةيزك رملا

 لالقتسا تضوقف لعزخ خيشلل ةديدجلا ةمركحلا تدصت ؛اماش جوت ” نالمقو شيلا

 ًانيزح تام نا ثيل ام ثيح نا ربط ىلا لعزش خيشلا تقاسو ةيبرعلا ةرامالا هذه
 و

 . اروبقم
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 كمل او ةفلح ل 1 ىسلع نب دمح ُح 3-3



 ةفملخ لأ



 اهدودح

 اهتحاسم

 : اهناكس داع

 اهندم مها

 اههاذم

 تم رحبلا

 ةليطتسم ةريزج اهمها برعلا جميلخ يف رزح نيرحبلا :

 قرا يه قرشلا ىلا ةدحاو اهنم ةريغص رزج عضبو

 دزجلا هذهو . عّي دببلا يه برغلا ىلا ىرخاو
 قرشلا ضرعلا نم نيسخلاو دحاولا طاخلا نم ةيبرق

 . يلامشلا لوطلا نم نورشعلاو سداسلا طخلا اهرطشبو

 . اعيرم اليم نوسمحو ةئمعب را :

 . سفن فلا انئم
 . عشدبلاو دحخلاو عافرلاو قءرحملاو ةمانملا :

 ند رفعمجلا نم ةعيشلاو )2 ةعيرالا بهاذملا نم ةئسلا :

 نم ريك ددع اهيفو ' ةيباهولا مث 3 نييليعاممالاو

 ٠ دوبهملاو ىراصنلا صضعبو س رفلاو سودنملا



 ْ ةمانلا قاوسأ -ناولالاو ةعرشالا - ةمانملا روصق - نيرحبلا يلبج

 0 ىفشتسملا - ةيكريمالا ةلاسرلا  ةيبدالا ةضرتلا - اهتراحتو اهراحت
 ٍ بيسلا ام » - نردبلا نتثأو اسحلا ريمحديفي ال ريشبتلا - يك ريمالا
 عيطتست ال دروف رتساأ ةيابد - « رمتلاو كيسا اههعطن 9 املاح ف

 خيشلا ساجم يف - ريمشتلا ةءاس ىه رجزلا ةعاس . ريملا يرابت نا

 يف - ثيدحلا يف ينذ - ةوبقلا لوانت يف ينذ - قرحملا يف ىسيع

 يف ءارعشلاو ءايدالا خيش ةفيلخ لآ دمع نب ميهاربا خيشلا تيب

 لو يناففالا نيدلا لابج نع ميهاربا خيشلا انثدح - نيرحبلا

 - ةلفحلاو ةبدألا - برعلا دتع كولسلا بادا - فطتقملاو سيك رس

 نيرحببلا ةضرم - ءابدالا لاوقأ ضعب ميهاربا خيشلا نم باتك

 . ةيساسلا

 امو ٠ نيرحبلاب يأطخ لثم ةسبرع هالبب ةرم نظلا تأطخا ام

 ةريزجلا هذه يف مون لوا يتدهد اهترذ يتلا راطقالا نم رظق ىف تشهد

 وهو « زاجحلا يف ءاقدصالا دحا لاق . تاشهدلا مسحي لبجلاف ورغالو

 ٍِق ابهنمو نيردبلا ىلا يابع نم رفاستس : دجن ىلا قيرطلا يل فص

 يوأب ةريقح ةريغص ةريزج ني رحبلا تنئظف . ريقعلا ىلا يعارسشش بكرم

 ' مايشا نوتكس نذلا وديلا نم اهل ومس تنئظو ؛« نوداصلا اهملا

 رهاظتلا عفني اذامو . ءاسحالا ىلا ًاربعم اهنظا ىلوصو دنع تنك لب

 ءاعدالا تقما يىلاو اما 9 مالسلا دعب كنتم ةماك لوا َكّتحضف اذا معلاب

 , برعلا ءابدا لك ليشي داكي ماع لبج وهو ىلهج ءافخا لواحا الف

 . مهنعو قع فرتعا يا
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 برعلا كولم

 اذا ًاصوصخ ؛ ني رحبلا ىلا هلوصو دنع بي رغلا رظن تفلتسي ام لوا

 ةفرشملا اهروصقو ةمانملا ةنيدم ”نارمع « رمح الا رحبلا نم ًامداق ناك
 جيلا هامم نم قشت ىلا « تيئالجلا ه ةيعارشلا بك اارملا مث رحبلا ىلع
 31 ءاوه فيقح نم .فطلأ فيفح الو . هئاقص دعي ءافص 7 قاقرزا
 .بمحرتلاو نامالا تاماك حاصلا نذا ف سدهو عا رشلا بعادب وهو

 ةروص (ءاملا نولو عارشلا نول «نينوللا نم ةنوالا كلت يف عييطنيل هنا

 كلذ . ةئادلا اهتك رحو رمتسملا اهريغت يف انيسلا ةحواك يه نهذلا يف
 ىلع اهنف ةحراملا ةحراسلا « تيبالجلا » نم ولخت املق نيرحبلا هايم نال
 . ىبلا نم لامما ةسخ وا ةعبرا ىلع وسرت يبف رخاوبلا اما . ماودلا

 تفلتس اهقاوسا ف لاحو ةريزدلا ضرأ ءيطو مئاسلا اماذاو

 . كانه ام لكب اهرهاظ ىتح ءىبني ال ةيراحت ةكرح كلذك هرظن
 بابسا نمو بورشملاو لوكألاو سوبلملا نم نزاحللا يف دهاشي وبف
 . ةرهاقلاو يابيمب لثم ةريبكلا ندملا يف الا ردنب ام فرثلاو ةنيزلا
 رتافدلا ةلهو لوال ءرظن فقوتسيف ةراجتلا تاتويب دحا لخد اذا اما
 ابملع سا نيداودو 0 ماظنو ةرادا انه اه . باتكللاو ةمخيضلا

 يف قرشلا وه . نونخديو ةوبقلا نوبرشدف « نئابزلا ال نورئازلا
 نم قيدانص ةيراصحتلا تاتوببلا هده يفو . ثيدحلاو مدقلا هنربظم

 تاقوا ىععارت ديريو ؛ ةصفو ًايهذ « دوقنلا نم سانكاو 6 ديدحت

 «ةعاضملا نم ء يس اهمف سلو «تالسارمو تاباسح.و « همودقو هرفس

 ُْف بيسلا اما . نيرثازلا ةكرحو باتكلا ةكرح ريغ اهرف دهاشب اماقو

 . طيس هياعت نا دعب وهف كاذ

 ٍقرشلا رطشلاو ف رشلا نيب ةراحتال ةطع تيوكلا لثم ني رحبلا نا

 نم قوس اهنا ليبقلا اذه نم اهيف لاقي نأ حصيو ٠ ةريزملا هبش نم
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 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 قارعلاونارباو دنملا نم اهيلا لخدي امم ًاريبك ًامسق نال « دجن قاوسا
 هنم ىرتل كناو . دجن يف عابب دنهملا قيرط نع اكريماو ايوروا نمو
 نميلا ىلا ىتح هنه لص لب . لياحو ةزينعو ةديرب قاوسا يف ًاضيا

 قرط نع ءى ية ةبر ملأ راطقألا كلت نم لفاوقلا نال زاححلاو ريسعو

 نميلا ند ءى مث 8 ءاسحالاو ضايرلا ىلا همرخلاو هشيد ةعلقو نارحت

 قرط نع كدت ىلا لخدي دلع عئاضيلا نم ةلاماد دوعتو هيومحو

 ٠ تدوكلاو نب رحبلا

 نك تنك اذا نيرحبلا يف نأ 0 تاشهدملا ةاسلس ف لازز الو

 ُْق نا « لحا . ةكرابم ةعاّجحا ةميدأ ةضهن )م رعشلاو بدالا مخه

 .لياضب» ل اكد وك ' ليلقي سي ًاددع ءارعشلاو ءايدالا | نيقريزجلا ءمه

 ايدان اذهف . رصمو ايروس يف اهتاوخا لقألا ىلع 0

 ةءارقلا فرغ هذهو « اهنسحاو اهرثكا ةيبرعلا تالجملا هيفر يبدالا
 ةيلادتبالا ةسردملا هذهو © اهسفنا ةمدقلاو ةس دخلا بتكلا نم اهنفو

 ثعاوي نم الاثم نمسلا ْق دعت: لازت الإ ىلا مولعلا صضعد معبأ اهمفو

 تاشهدم نم هيف امو ربعملا اذبح ! دنت ىلا ًاريعم ىوس ثسمل ئرحبلا

 نارمعلاو ةفاقثلا

 نيلسرملاب نودحعي نم ءىراقلا معي دق اك تسأ ٠ ابنم كبد رع كنلاو

 يبد انك ريمأ ًادهعم نيرحبلا 2 نكحلو . نايدالاب ريشستلا نوئسحت ساو

 © سسق (ب ا هم لو ةسنك نم فلأ وم وشهو ١١ لمعلا يسمو يب لصالا

 ةيئاتست وربلا ةسينكلل ةعبات (١ "طم ةجهطتقم 1/10 )ةسرعلا ةلاسرلا وه 0 0 0

 اكريمأ يف ةيدنلوهلا
 ) ١غ ؟ بنرعلا دكاولم
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 اهريدي ةملدمصو ىفسلسمو © ةلعقم ةريزطلا ترز مو تناك ةسردمو

 ًالوق ال آلم نثثييو هندعاسي يتاوللا تاديسلا ضعبو لضاف بيبط
 . ميرحلاو باحملا تا ريسا نهترايز ِق ءاقترالاو بيذبهتلا حدود

 تيوكللاو نبرحيلا ف ةسسؤملا ةيك ريمالا ةلاسرلا هذه نكلو

 ريسلا نع تعلقأ ول هميعتو اه ريخ فعاضت نا عيطتست 5 رصدلا و

 مع رجلا ملعتلا يفو ةيامط | ف ردلا باسسأ نم اهيدل ام ترصحو

 مهنه معلا ًاصوصخو نيماسملا كال كل ةيحورأ )| ةيادجلا بح نم

 مهرثكاو ٠ اليدب هاوس يف نوبعزب الو مهني دب ارجع يضر نوضار

 2 نا انضرف ولف نواس رملا اهرب دي ىتلا سرادملا نع نودع كلذل

 « سدقملا ياتكلا اهسورد نم لعحت يه و« ني رحببلا وا تي وكلا ةسردم

 وا ىشردلا ميلعتلا ىغلا اذا ًافاعضا دادزب ددعلا اذه ناف ًاذيمات نبر شع

 ةيآداه نهد اونكسمشي مل ةاس نيس هدم َّق مثو ل كلذ نوماعمل مهسفن |

 ال ةمك ريما سرادم أدمح ؟ندأ ريشدتلا ند ةدئاقلا يق نيماسملا نه ةسمخ

 اهف سيلو 1 نيرحبلا يف يتماقا نم لرالا مويلا يف يشمهدا اهو

 (طاشن و انسح قوفت ىتلا ضيسلا نتالا كلت  باحعالاو دخلا ريغ لوقا

 ايرحبل نثثاو . ريملا كوام اسحلا ريم نا - مولعمو . ءاسحلا ريم
 وك اهتالبر كلمدتو اهنيمو اهيسح ُق بيسلا اما . نتالا تاريمأ

 ' 00 اهن :ومعطد ني رحيبلا لها نا ورش )م ةمكطاب نورقللا اه | طاشن

 34 حيلصتلا ىلا ردات ال .٠ كمسلا ن زخم اذوهو .٠ رمشأاب ان ويكفي

 هنأكو ديرا هنيعب نزلا اما . ىنعملا ديفت ال هحاسلاف « ذاتسالا اهيا
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 نيرحبلا خوش ةقيلخ لآ

 نيدرسلاهئم ن وعنصي يذلا ريغصلا كمسلا هيف ىرت « ريعش وا حمق نزخم
 حمقلا لثم هنوعيبيو هنوئفحم مهف . لمرلا اكد 5 ًاموك رم ابوروا يف

 سايكالاب ريعشلا وأ

 يف ىتح حابسلا عع يتلا يناكريمالا دروف رتسملا « ةبابد » اما
 تالاكحلا نم مويلا يبف « ةشحوما ضرالا اياوز ىصقا يفد ةيداملا
 يف اهنأث تالحاجما تالذتمملا نم ميصت ًادغ اهنككل و . نيرحبلا يف
 نا الا . ةليملا ةرهاطلا نتالا كلتب اهرش قحليف . ناكم لك
 ناسنا وا ةلآ اهل حلصي ال رفسلا يف تابوعص نيرحبلا ف
 0١ ى”رحغلا يف خويشلا ةرايزا يننوعدي ءابدالا ضعب موي تاد ينءاج
 يف ناك يذلا توبلملا ىلا لوصولا عطتسن ملف رزجلا ةعاس تناكو
 انبك رف . باكرلا ىتح هايملا انضخو ةافح ةخبسلا انقرتخا اذا الا رحبلا
 « ةيابدلا » يرابت ال رامضملا اذه يف نا للا نركشو تويلجلا ىلا نتالا

 . راما

 نتالا نوبكري اهيلا وا قرحملاو ةمانملا نم نو رحبي نم لك سيل

 ناق.سلا نع اورمش دقو « ءاسنو ًالاجر مهرثك ا نا لب « رجزلا ةعاس
 تيبالطاو ءىطاشلا نيب هاملا نوضو# « نامحالا ضعب يف اهقوف امعو

 نظا ال .٠ نوبعليو نوحبسي منأك كروكحضيو كوحزمي مثو

 هانم يف ةحايسلا دهاشم نم وا سيرأب يف صقرلا دهاشم نم ًادوشم

 دقو يناردبلا ديهشملا اذه ءاببسلاو يرعلا ف يهاضي فصلا 5 زق رايب

 ةرطفلا مرسم هحرسم نا ديب . ءامسلاو سمشال هراتس عفر
 1 ءايالاو ركفلا نم ماس ال باي الو سميلل لبيس ال و ةحاذسلاو

 كلامتا مل . لاجرلاك نرمشي تاسسححلا ءاسنلا نا هيف اه برغاو

 )١( مكاحلا ىلع عمجلاب ةظفللا نوقلطي دجن يف امك تيوكلاو نيرحبلا يف .
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 برعلا كولم

 ةوسنلا ىدحا تيأر ذا « ريوصتلا ةلآ يديبو « يتشهد تروظا نأ ةرم

 : يقيفر لاقف « حاضف مركل ترمش دقو هانملا ىلا توبلجلا نم لزنت

 . روذحمف

 ىسيع خيشلا ومسلا بحاص مكاحلا رصق ىلا انرسو قكرحلا يف انلزن
 بارعالا ضءب طئاخلا لصا ىلا قاقزلا ىف اذاف « ةفملخ لآ ىلع نبا

 ةئما نع لقي ال رخآ روهمج رييكلا ءانفلا ف اذاو )م ةوسحلا نودفاع

 دقو «هاصع وا هفسس لمح لكح رحملاو نيللا نم سلاجم يف نوسلاج

 يفأ يردا ال ءانفلا 2 تمشم . مانصالا مهنأك توكسلا مهيلع مخ

 كلت طسو ىلا تلصو املو . هيلا رخآ ريعم ف ما انا مك احلا سا

 « هيلع تياسو هيلا تمدقتف « نسلا ىف نعاط « ةءحللا ريصق « ةماقلا

 ىسدع خيشلا وشه ٠ ةشنع ىلا رحنا نم سلجج ُْف ىنساحاف

 قكرخملا يف لزنا لو ةمانملا يف تلزن ينال ينمالو يب بحر . هنيعب

 . هيلع فض

 لمح 2« لسمج ريبك ساحتلا نم قيربا يف تءاحف ةوبقلاب رما مث
 دلو ةعسدل 2 بصقلاب اشك رزم رمح ًافطعم سبال قيلمج دوسأ لحر

 مث © سأرلا ىلع ديلاو اما-ف ماعلا دئاقلا ماما يدنجلا فوقو خيشلا

 كردا نا نود ىرسلا ديلاب هتلوانتف فيضلل ناحنفلا مدقو ةيناث بص

 يثيدح يف تنكف ةعاسلا كلت ىب لحام يردا تسل . يأطخ ذئتقو
 هذه تنك دقو « تاشهدملا نم ةاسلس ىه لق ًارثعتم ىلمع ىف تنك اك
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 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 . اهريثأت عوضوم ال اهردصم ةرملا

 امدنعو . ىلدالا يتلمف نم بيرالو ىسبع خيشلا شهد
 يتلحر عوضوم يف نك اسلا تماصلا عشا كاذ ماما هثدحأ تعرش
 برعلا ءارما رك ذا تدك امو . شهدا نم دسا ءيش هيفو يلا رظن
 روضحلا فقوف < سلجملا نم بثو ىتح مهافتلاو فراعتلا ىلا مهتجاحو
 ضعي انيحصي هءارو تيشم .هعبتا نأ ريشي ينم مدقت و « ةتغب اثم مرلك

 ومس نا ىلع . نجسلا ىلا قاسي بنذم لدم مهنيب اناو هتيشاح
 نايرعلا ءالؤه » : لاقو "يلا تفتلا « عراشلا يف ان رص امدنع « خيشلا
 تبلا ىلا يشن . مههاما ةسايسلا يف رعت ال نحنو < نومبفب ال
 . « كانه ثدحتنف

 وندي ال حطسلا ىلع هيف ةفرغ ىلا اندعصف صاخلا هتمب ىلا ائيشم
 انعم ناكو . نيع وا نرذا ءابقرلا نم اهيلا لصي الو « نابرعلا » اهنم
 ا:ئسلج . ةفيرشلا ةرسالا نم نارخاو هللادبع نب دمج خيشلا هديفح
 رصقي' نا نود هوممس لاقف ينم ادم ام ىلع يسفن مولا لازا ال اناو

 يف تضفاو ركفلا تاتش تعمحف ٠ نآلا ملكت : هتحمل يف فطظالا
 . نودحتي ال برعلا : لاق مث هسأرب زر تصنم رمد عودوا

 نم ةكم يف دقعي عاّمجا ىلا نيسح كلملا ةوعد نوبلت لهو :
 ناطلسىبل اذا: الئاق باجاف؟ مالسالاو برعلا نوؤش يف ثحبلا "
 . اهيبلذ نحنق ةوعدلا دحن

 روزن هومم انعدو نا دعب انحرو ةسايسلا يف دحلا اذه دنع انفقو
 ةدع ةريزللا م كح يذلا روبشملا دمه نب مهاربا خشلا همع نبا

 ىف هتافوبو هضني تا ةيسارسم عقاوم زيلكتالاو هل  ناكو نيئس
 هلم رعشلاو بدالا ىلا اليم دشا وهف مهاربا خيشلا هنبا اما . ىفنملا
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 بيرعلا كولم

 ةريخ نمو « نيرحبلا يف ءارعشلاو ءايدالا خرس وه لب . ةسايسلا ىلا

 . نونفلا لحب ماملا هلو ءاماعلا رابك نم زاححلا يف ملعلا ىقلت . اهناجر

 عبتيو © ةيبرعلا تالجلا علاطي « هماكحاو هئازآ يف يرصع لجر وه
 سلجل يناثلا سيئرلا وهو < ىعسبو « ملاعلا يف ةيفاقثلاو ةيركتفلا ةك رمل
 . اهريخ ضعب ىلا نيرحملا يف ليبسلا ديهت يف « سرادملا

 يذلا يناغفالا نيدلا لامجج نع هسلج يف ميهاربا خيشلا انثدح

 لامس فرعي نم مايالا كلت يف نكي ل : لاق نيرحبلا ىلع ةرمم جرع

 نم دلملا اذه ُْق دحي مل هنا ىتح . هب ثرتكي نم الو اماقم نيدلا

 . هلاجرو ملعلاب بحزن انارتف مورلا اما . ةئس نيثالث ذنم اذه . هفيضي
 هلق لاق يذلا ينانبللا بيدالا ةرايزد نورهتفي نيرحببلا ءابذا ناو

 ... سمك رسم
 « لالملاو فطتقملا تلح ىلا سيك رس ةلجب نم يثدحم لقتنا مث

 واخ هنال هب ينصخ ام ينرس اه" نيديعبلا يثاةدصا ىلع هؤانث ىفرسف

 تءاحب ىتح هالحا ام ىسفنل لوقا تدك امو . ةلماجملاو ةغلابملا نم

 خبشلا لاق . بينآتلا اهيط ماهفتسا ةماك اهعم تءاسجو ةوبقلا
 ةوهقلاناحنف كلرانت يف بيسلا امو :يقاسلا ىلا يدي دما انأو ميهاربا
 اناو تاقف . كلذ كيلع اودقتنا دق  ىرسبلا ديلاب خومشلا سلب يف

 نايحالا ضعي يف يف رطضي ًايصع ًاعجو ىثميلا يف نا : يرذع يف قداص

 يف هرشننسو لوبقم رذع : خيشلا ةليضف لاقف . ىرسلا لاعتسا ىلا

 . بنذلا نالعا ةعرسب رذعلا نلعي نا ىسعو تاقف كنع ًاعافد ندلبلا
 . ساحملا يف نمو هتليضف كديضف

 اهنكلو . ةبفاتلا رومالا هذه لث ملاع ماّمها ءىراقلا برغتسي دق

 لع نو.ظاوي موتاقيط فالئخا ىلع مناف « برعلا دنع ةبفاتب تسسل

7. 



 نيرحبلا خوي ةفيلخ لآ

 ةقمطلا ةيظاوم 4 طاهسلا ىلا وأ ةدئامللا ىلعو )2 سلاجلا ف سولملا باذآ

 نسحيو ديلاقتلاو تاداعلا ىلعو « اهبقوقح ىعربو تاماقملا ىلع ظفاح

 . ابصناصخ قدا ِق زيسمتلا

 تلا ةلفطلا يف نيرحبلا ءابدا ةكراشم نع مههاربا خبشلا عانتما اما
 ببسلا ماقملا ناك ولف . بابلا اذه نم هنظا الف يلانبللا بيدالل اهوماقأ
 املو ىسع خيشلا ديفح دم خيشلا ةلفحلا سأرت اك ماجحالا يف
 نذلا ناسشلا نأ ىه ةقمقلا اما . ةفيرشلا ةرسالا نم هريغ اهرضح

 دق انك و . خيشلا اهل اوعدي ملف مهب رصحنت نا اودارا فلا اوماقا

 ره ناك ةرماعلا ميهأريا خيشلا راد ف طامسلا لوح ةقاح انعيتدا

 ةدل همف ًاثردح ابخراتو نيرحبلا لاوحا ف انثدحف 6 عماللا اهركف

 اهحاتو ةيكملا م ايلح ةسطو نع حصفت ةمكم ىغفرش م . 5دئافو

 : .ءلضفو هركن نم الاثم ءىراقلا ىلا اهلقنا معلا

 قاتشملا وعدل ام( ةج يعاودلاو 2 روطسلا هش ةباتكل يناعد

 نوؤلا يف لوقلا لاججو . قافر عه ثدحتلل قيفرلاو « قاوشا ثيل

 ماو . هلاح ىضاقمو )2 هلايما بسال همف ذخأي لك عساو ةيناسنالا

 نوصاوُمَي ام وهو « ناطوالا مهنيب تءانت ناو ناوخالا هب ثدحتي ام

 كش الف ماع هجو نم ناسحةسالا نبءد كلذ ىلا انرظن اذاو . مثرصع

 رادتقالا نه فزر ند ىلع صاخ ةححو ند بوجولا نيعب هملا رظنن اننا

 « رافتلاو راحبلا ضاخ نا دعب اهل غرفتو « ًارفاو اظح ةباتككلا ىلع
 لمق هل ردقو . رايتخالا ةءزم راحو « راغصلاو رابكلا همحص رافو

 لل



 برعلا كوام

 نم ةامحلا رهاظم ىربو « ثيدُطاو مدقلا نيملاعلا يف شيعي نا كلذ

 . هتما ىنب يف ماتلا ريثأتلا همالكل نوكي نا بير الف .٠ نيقيرفلا

 لضافلاو« لها يذكي ال دئارلاف .ةديفملا هحئاصتو ةليمثلا هتارايتخا نم

 , هلضف عنمي ل

 صلخلا نم

 ةفضخ لآ دمح نب ميه ربا

 . نيرحبلا ءابدا خمس نم ةماك اهلمجا ام . هلها بذكي ال دئارلا
 نم اهيف تاماك اهملا اوفاضاو ًامظنو ارثن نايشلا اهادص ددر دقو
 مالك نم ركذا لازا ال ينا . بابشلاب ردجي ام ةحارصلاو ةساملا
 انتاوخا عيمج ىلا ائمالس لمحا : هلوق ىبدالا يدانلا سمن د لير خيشلا

 انتينما قيقحت يف يعسلا انقتاع ىلع اذذخا دق اننا مهغلبو داضلاب نيقطانلا
 لك ةحفاصأ نو دعمسم انناو 606 ملعلا قي رط نع انتما ناش عفر وهو

 . دضاعتلاو نواعتلاو داوتلاو فراعتلل انملا هدب دع نم

 2 ني رحببلا ريمأ لاحتا ريبك هللادع خيشلا نب وه دمحم خيشلاو

 .٠ ةيسامس ةراشسا نه همالك واح الف 0 ًامزعو ةينطوو القع مريبك

 هحور تفصف « نددروملا نم ىقتساف ىرشلاو ب رغلايف ةيب رعلا تالحلا

 نيب ءاي ربكلا كلس « دياز لآ ىلع نب هللا دمع وه . هتحط تدتساو

 : لاق ذا ةليالا كلت هتبطخ يف سيئرلا مالك لمكي هب ينأكو . ءابدالا

 دجنو قارعلاو نميلاو زاجحلاو رصم ترز كنا نييبرغلل لق -
 لسكلا رابغ اهنع تضفن ابوعُس راصمالا هتاه يف تيأرف نيرحبلاد

7*٠ 



 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 ىلاو ءاقدصالا متئاو متحفاصم ىلا قوتت اي وعش «© لمعلل تدعتساو

 نا لاوحالا نم لاحم ىضرت ال اببنكلو . ءالهزلا متناو متقداصم

 مكذاتسا وه يبرعلا بعشلا نا مهل لق ... ةداسلا ةباث اهل اونوكت

 اولعحتو ةءاسالاب ناسحالا اواماقت الف« مدقلا جياعمو « لوالا

 آل « ررحلا حصانلا ماقع مه اوهوق ... هدابعتسا ةلاطا هداسرا باوث

 يتلا لماوعلاو مهفيكي مفيك يذلا نامزلا اوعد . رطيسملا رابجلا
 0 مث دعت متدعا

 كلذمع دقو « ةقيقح هيف « ةحارص هيف رثن يلع نب هللادبع نم اذه

 : قرشلا لها فصي وهو اهبف ءاج ةديصقب لك

 ءاملوا بناجالاو ليلع يوادملا»و ليخب ميينغ

 يوادملاو « ةيحصلاو ةيفاقثلا ةماعلا ميراشملا يف ليخب مهينغ مع

 ام اذاف . ةممقسلا ديلاقتلاو تاليع زخلا ريقاقع نم هجرخ ىف امن ليلع

 مرعم نم (ميلس يوادملاو « اميرك تركذ ام يف ينغلا حبصا

 ءاقدصانوحبصي بناجالا ناب ىلع نب هللا دبع يخا اي نقيتف « تافارخلا

 .ءالمزو

 «لجا.ةيبدالا ةضينلا ةنيرق يه ةيسايس ةضهن تيأر امك نيرحبلا يف
 نم نب رحبلا يدان يفد )» ةيرعلا ةدحولا نودشند نم نيرحبلا ف نا

 ةئمناسنالا ىوتسمو « ىلاعلا ةفسلفلا ىوتسم ىلا نيتضبنلا نوعفر

 سرفلاو ©« سرفلا ءايدا نم بيدا ةلمالا كلت اضيا تعمس دقف .٠ ىلعالا

 مايا رمع نيونصلا نيرعاشلا رك ذي « ةيحورلا ةيرحلاو ةفلفلا دبم

 يرعملا بحا يفا « يجناملا حلاص دمه لاق . يرمملا ءالعلا يباو

 نم ينغلب ام صاخ عوني ىلرس دقو ٠ اهراعشاب فغش يناو مايخلاو

 اوناك مي اولازي َل رشيلا نا ... امهراكفاي كمارغو امهيلا كليم

 ا



 برعلا كولم
 نايدالا فكرا ه6 مايخلاو يرعملا مهفصو اكو نامزلا نم فلس ام

 تاعفارملا ماكحا نئمضنت يتلاعثا رمشلا فيلد امئاو دحاو ابهور ةفرنلا

 عاجالل وعدت اهازغمو ابهبحورب نايدالاف 0 تاموصخلا لصفو

 يف مهتداعسو مهصالخ ... ةدحاو ةلئاع ميلك نويقرشلا ... داحتالاو
 . نماضتلاو قافولاو موش ماظنلا دوس نا

 . ىتحرم 2 ىحرم

 ثعمم ام ضعب ىلع لاثمالاو نئارقلاب ءىراقلا تعلطا دفاه
 همس اهركذ يجر ةيعمبطو ةيخم رات بابسأ هذهو 35 نيرحبلا 58

 بدالا تاوصا ف نينالاو ىوكشلا بابسال كلذك ضرعأسو

 . رعشلاو



 . نيرحبلا خوش ةفيلش لآ

 عارشلاو ةراضحلا دبم

 ةيقليف راثآ - نيرحبلا نفادم - خيراتلا ةدابش - نييقينيفلا لصأ

 ووص مجععلا جيلخ ف ًايقئيف ادلب ددزي ردنكسالا داوق نم هناق

 مبلا قاشع » دحاو لصا نم تويقيليفلاو برعلا - كانه ليبحو

 ام ةيمك - نيرحبلا لول ةديدطا ةراجتلا - « عارشلا دايساو

 يأر هراخأ ِق أشنت فيك .- ةؤاؤاا يه ام جيلخلا نه جرختسي

 ةفرلا هذه تاحالطصا - صيفلاو صوقغلا ينيوزقلا يأرو ءاماملا

 راطخا - ءولءوللا راجت - ضوغلا دعب واّوللا عومجم مسقي فيك

 ةعيبطلا بث اجع - نيرحبلا ولؤل نسح- يف بسلا - لودلا - صوفلا

 نم ضرالا ردت - ملاملا ءاملا تحت بذعلا ءاملا - ينيوزقلا بئاجعو

 ' ةماملاو ضرأاعلا هأيم نم نوبرشي نب رحبلا لها س هاسحألا ىلإ دحت

 سنجلا ليه لب ةراضحلا لوم وه مجعلا جيا نا نيخرؤألا ضعي لاق

 اوعفر نم لوا م هبف رزجلا ناكس يا نيمدقالا هناكس ناو يرثبلا

 اونقتاو ةحالملا اوسرامف 6 راسالا راطخا اومحتفاو ل راحبلا ف اعارش

 فرا نم رثأأ لاقو . برغلاو قرشلا نيب ةلماعلا ةلصلا ا وذاكو « اهماع

 تاناتك صضعب ف ءاصح دقف . ةمبرعلا رايدلا هدف نم مه ني.ق.ايفلا

 اولتحب نا لبق نييقيشسفلا مسا مو ممدسأ طئتنلا ركذ ةميدقلا نيد رصملا

 ةعدقلا ديلاقتلا تلمقن دق يب رع لصا نم مهنا رهاظلاو » ماشا دالي

 رحيلا لحاوس ىلا سراف جيل ةروامملا رايدلا نم اونمظ مهنا
 ١١( « طسرتملا

 كيسا يذلا يزيلكت الإ نوسنلور فنيلأت مدقلا خب ,راتلا يلع

 لودلا مدقأ نأ : نروبارتساو طرددوريه لثم تاقثئلا حيصأ ىلإ 22

 قيففرةء زمر هوة رو ورا ور جو هوو هوو 9 رو جعفر وة مو مفر

 يناثلا هزجلا برعلا ةغل ( )١



 برعلا كولم

 نا نولوقي نيذلا نييرثالا نع ًالضف ١١ جيلخلا مف دنع تسسأت ةيويسالا

 ناكملا يه مويلا تارفلاو ةلجد ىقتلم دنع ةنئاكلا ةدلبلا يا ةنرقلا

 © ندع ةنح يه نايركحلا ناوبالا هنم طقس يذلا يلاعلا ديعسلا

 ىتح - ةرمثمو - اهمف ةماق رشلاو ريخلا ةرحّس لازت الو . تناك را

 ٠ مويلا

 هس ىلع . ءاسسنالا عم نوقفتم ندا راثالا ءاماعو خيرات ةلا ءاملع نا

 نمف 0 ةمحراتلاو ةيعيربطل طلا 5 قئاقحلا نم اهادمو ريطاسالا ر مأ ناك اهبم

 لاحر نهود ةمه اسلا ةءقرشلا يوعشثلا نم مهو )م نيمقينبفلا نا لرقعملا

 انروس لما وس ىلا اوئمظ مْ ©« رصهو ماشلاو دنحلا ند ةءادملا 6

 اوحيصأو « لاغلا دالب و سشداق ىلا ١ ولصوف 4 طسوتملا رحببلا اوضاخو

 . ىصقالا برغلاو قرشلا نب ةدمحولا ةيداحتلا ةلصلا مايالا كلت ى

 ىلا أب سوليب داورا نم نورفاسي اوناك مهنا نوسنلور هلاق اممو
 مهو نودوعي مث )2 ناليسو دنهل ىلا هب ةنم ندرحبيف يمجعلا 3-8

 ةحالملا مع عم اهمولع اوئراوت 0 مدالبا ىهش ا ىلا نودوعب

 نييقيشنفلا اشنم هراوحو جيلا ناك اذا بحع الو . صعب نع موضعي

 اورصم نئذلا مه عوبرلا هله ءانبا ناف 0 ىلوالا ةيندملا راوتا علطمو

 ممعاقمأ 1118408 توسنلور جروج فيلأت ميدقلا خيراتلا زجوم )١(

 5و 0عمرمعو 110
 فلتخا دقو . اهراضن ةرثكب اميدق تربتشا يلا ةيقرشلا دالملا يه ريفوا )5

 مهنمو نامع لابق يدنهلا ءيطاشلا يلع تناك ابنا لاق نم مهنمف اهعتوم يف نوخرؤملا
 . ةيقرشلا ةيقيرفا يف اهنا لاق نم
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 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 دوشآو لباب روصق اوديشو نييئادلكلا ضرا

 راوجح ْق اوأكن كلذك نيمنصلا نا لوقي نم نخرؤملا نم
 جسبلخلا

 عم اندع ناو اننكلو . مهدالب مودلا يه يتلا دالبلا ىلا ًاقرش اوئعظو

 نا « نيرحبلا انعوضومو < مزلي الف ةنس فالآ ةدخ خيراتلا ءاماع

 نيرحبلا ةريزج يف نا . هدعب وا دبعلا كاذ ليق ريطاسالا ىلا دوعن

 لصا يف ؛ نوبارتساو طودورهو « نوسنلود يأر تش ام اهسفن

 رس لك دعي فشكت“ م ًامضرات ٌارثا ةريزخلا يف نا . نييقيثيفلا

 ضرب ان ةررمف ًايونح ةمانملا نم اثرسو ةرايسلا موي تاذ انيكر

 ةيدق بئارخ مث « ةريزغ ىنأقلا يف ةيراحلا اههايمو ليلظ اهبليخن ؛لظ

 ًارو-طو ةرات رفقت ضرا ىلا اني تضفا ماكآو تاباغب مث « ةيبرع

 . يلع ةبرق ىلا انلصو لايما ةعضي انزتجا اذا ىتح « ًارارضغا يهدزت

 ةريغص ةربزح ف وهو ًاصوصخ بد رغ دهشم اشماما فشكزاف

 . ةميدق ةنيدم راثآ ةلهو لوال اهنظت لالطا وا لالت ئررحسلاك ةلوبح

 بسيس رفق يف لب حيسف لبس يف ةّئاق ةيعانطصا ةيمره ماك آ اهنكلو

 . بيقارألا ىعدي عافرلاو ةمانملا نيب

 ةنيدم يه . مودقلاو جيس وعلا اببق ثمن دقو نب رحدلا نفادم يه

 . ةددعتم ةفرفتم ةنيدلاك ءامحا اهنفو « نامزلا فك ىف تاومالا

 . خيرات اهل فرعي ال ةسراد ةنيدم . روبقلا نم تاثم يح لك يفو
 الس ةءارقلل ناسنالا فشكتسي نا لبق اوتامو اوقلخ اهناكس نأك

 . ًارامسم ةباتكللو

 ةبج ىلا انلزن مث امدق نيسمخ ءاه'ز اهولع ةمكا سأر ىلا اندعص

 تسما ةءعو ةداضع فصنو ةداضعو ريك باب - ءائملا رثا اهمف اهنم

 اتينب ناتفرغ هيف تيب يف نحن اذاف انلخد . مادقالا تحت ةقكسأ

 0 .ال/



 يرعلا كوام

 ارئك تاومالا نا ربظيو . ىرخالا قوف ةدحاولا ةمخضلا ةراحااب
 ةيلاعلا روبقلا هذه نا وا . نيسلاج وأ نيفقاو فرغلا هذه يف نوتفدي

 نع صقنت ال اهنكلو ًاولع فلتخت يه . اهنايعاو ةريزلا ءارمال تناك
 رياعملاو فرغلا لكش نكلو . نيسمخلا ىلع ديزت الو . امدق نيثالثلا
 ةحيسفلا ةربقملا اما . ىلع ةيرق راوج يف اهلكو ريغتي ال دحاو اهيف
 قرشلا يتبج يف ًاديعب دنت يبف « نظا ام ىلع ةماعلا ةربقملا « ءاجرالا
 سلا نيب اهولع حواري ربق فالا ةتسلا ىلع ديزي ام اهيفو « بونحلاو
 نوكت نرا دعبي الو قرشلا نفادم ربكا نم يه . رشعلاو مادقالا
 . [دبع اهمدقأ

 دقو .اهريغب موماتها خيراتلاو راثالا ءاملع اهب مم كاذ عهو

 اسهدعبو سائلا ةماع دنع ةريزجلا ركذ لومخ كلذ يف ببسلا نوككي
 ءاجح ١( نارود هيما ًايزيلكنا الحر نا دس ةذولأملا حامسلا تاداح نع

 نفادملا كلت نم ًانفدم حتف نم لوا ناك و م ١810/9 ةنس نيرحبلا ىلا
 تراشنالا ماظع عم كانه دجوف « بيقنتلاو رفحلا رسابو ملعا ام ىلع

 افيو« جاعلا نم ةينآو « راخفلا نم ًافقثو «ليخلا ماظع نم امطق
 رك ذي مل هنا الا . ناديدلاو سوسلا نم ةرخان ًاباشخاو « ةبلاب رئاتسو
 . دودقلا كلت يف ةروفحي:ةروص وا ةراتك ىلع رثع هنا

 م تنب رودودت وه رخآ يزيلكتا حاس ١ لله ةنس ْق ءاج مث

 اهلم ء يسب ثعب ةيءانص راثا ىلع رئعف ؛ بسقنتلا و يرحتلا ف نعماو

 لصالاةيقينيف اهنا تلاقو فحتملا ةنحا اهتسردف « يناطيربلا فحتملا ىلا

 ًانض تتبثاو « هركذ 'رميذلا نوسنلور خرؤملا يأر كلذ يف تتبئاف
 ىلا ةريزحلا هذه نم نييقينيفلا ةرجه نال اد ةيدق روبقلا هذه نا

 "1[طعم006 8ظعصخ 6 03م1. 08 ) ( ١
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 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 نوسنلور خرؤملا يثترب م ةنس فالا ةسمح ذدنم وه طسوتملا رحببلا

 ىلع« اهمف رثا ال نا وهو نفادملا هذه دبع مدق ىلع رخا اليلد كانه نا

 . يزمهرلا ريودصتال وا ةباتكلل « اهتيمها

 بتك دقف . نيرحبلا ةيقينيف ىلا ىرخا ةراشا ميدقلا خيراتلا يف نا

 ردنكسالا لبق نم محملا جيلخ ىلا ءاج امدنع نيينودقملا داوقلا دحا

 4 برعلا نيراد روظن ام ىلع يهو <« نيريذ ىعدت ةريزج مث »2 جييلخلا

 كلذ نع اضف . ليبجلا ىعدت ةيرحي ةلكسا موملا اهبرق لازت الو

 ةرششع اهناكس « روص اهمسا ةري بك ةدلب قرشلان ام ءىطاش ىلع نا

 نفسلا نم تافلاو ةريبك ةنيفس ةنم مهيدل « نويتون مرثكاو فالآ

 نم هله روصو .ديعس ترولو ةرصيلاو دنهلا ىلا رفاست ةريغصلا

 رحيبلا ىلع ةريهشلا روص لثم < يضاملا يف تناك دقو « ةعدقلا ندملا

 . لباب دالبو دنها نيب ةيراحت ةطحم « طسوتملا

 نا ىلع ةرماع لازت ال يتلا رايدلاو راثالاو خ مراتلا ةلدا كاه

 ىلا ةيقرشلا برعلا هالب نم لب. مجملا جيلخ نم اونعظ نيِيقينيفلا

 ىلع لاجم الف كلذ نم ءيش ءىراقلا بيري ناك اذاو . طسروتملا رحبلا

 « يدرع لصا نم نييةذيفلا نا امأ : نيرما دحا يف بيرلل نظا ام

 . يقيتبف لصا نم برعلا نرا اماو « تويماس برعلا لثم مهو

 تحص اذاو ىلوالا ةيضقلا تححبير نوسئلور ةياور تحصد اذاف

 نيتيادرلايف بير ال ناك اذا اما . ةيناثلا تحج ر ردنكسالا دئاقةياور

 يبرعلا لحاسلا اذهو رزجلا هذه يف امالك مهدهاعمو نييقينيفلا أشنمف

 . جيلا نم

 . عرفلا وا لصالا برعلا ناك اذا لاح لك يف يدنع قرفالو
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 برعلا كولم

 ًابحرمت عرفلا اوناكاذاو « مهئانبا نييقينيفلاب ايحرمت لصالا اوذاك اذاف

 « رولا لسلعتي نوذذلتي نيدلا نم تسل . نيمقييفلا نم نب ردحتملاب

 يبرعلا نيبعشلا نيب نا وه هنقيتا ام ناو روخبلا حئاور ليلختو

 يف ىرت يه لب . ركنت ال اهنكلو ىرت ال دق ةيرهوج ةلص يقينيفلاو

 . ءىراقلاب دوعا نذا اهملا . لاخلا ىف ةاملا ةلداو ةثارولا ةئس
 نينك اسلا برعلا لك لثم لب تيوكلا لها لثم نيرحبلا لها نا

 مه لب عارسشلا ةداسو ملا قاشع نم نولازي ال جدلخلا لحاوس ىلع

 انيئثتسا اذا اذه « رمحالا رحبلا ينو جيلا يفنودئاسلا نوحالملا مزيلا
 نرضياق يدق نييقشفلا لثم مولا برعلا نا 2« لجا . ةيراخبلا نفسلا

 . مادقالاو ةعاجشلا ملع دما يراس قوف نوعفار « ةحالملا مامز ىلعا
 ةرجاتملاو عئاضبلا لقن ريغ ةورثلاو قزرلا رداصم نم اوفشتكا مهنا ال
 «سيفنلا فيفلاب جاجزلاو كنتلا نعاوضاتعا دقف . ةديعبلا راصمالا يف

 . راحبلا قاعأ نم جرختسي ام ناب

 اما . ةيعيبطلا هتامح نم يس ريغ ؤاؤللا خيرات نم فرعا ال

 4 ةأرما هب عدخ نم لوأو ؛ لاجرلا نم هب رجآت نم لوأو هفاشتكا

 ينئاق توكتي دقو . اهلهجأ روما كلتف ءاسنلا نم هب ىلحت نم لوأو
 ةفدص محتف نم لوا يف نوساورلاو نوخرؤأالاو نويرثالا هلاق ام

 دف أم ىناوغلا ىوغتساو اهغاص نم لواو ؛« اهنم ةردلا جرختساو

 ناؤل يملع دح ىلع رك ذي لو ريفوا بهذ ركذ ميدقلا خيراتلا يف ءاج
 يتلا ةفدصلا كلت دبمو عارشلاو ةراضملا دبم وه يذلا مجعلا جيلخ

 . لاماو لاملا اهيف نمكي
 هب ترربتسا اه ربشساو نيرحبلا يف ةورثلا ردصم ْؤلْؤلْلا نا

 نينويلم يا ةيبور نويلم نيثالثب ًايونس اهنم جرخت ام ردق دقف ةريزجلا
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 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 ربك ١ وه نيرحبلا صاغم نا نويئاصخالا عمجا دقو !" هيزيلكتا ةريل

 انسحو ءافص قرفي ئرحبلا ؤلؤل نا ةغاصلا عمجا املثم ملاعلا يف صاغم

 هذه ةريسب ماملالا نم « عوضوملا يف نحنو « سأب الو . يلآللا رئاس

 ءاربخلاو ملعلا بتك نم وه نآلا هدروا ام ناو .ةيلاغلا ةزيزعلا ةقولختلا

 . ءارعشلاو رعشلا نيواود نم ال

 ماودلا ىلع رحبلا ةفدصلا تيبو < ةفدصلا اهتيب « راحل تنب ةؤلؤالا
 نيمسق ىلا هنومسقي رمح الا رحبلا برعف راحملا اما . ناسنالا دي الول

 فدصلا ريغص يا ليئملسملاو هيف ؤاؤللا ردني يذلا ريبيكلا وهو فدصلا

 ابتفدصي نومري ليبلبلا نم ةردلا اوجرختسا ام اذاف . يلآللا تبنم

 ةميقنا يل ليق دقو ٠ هب نورحتمف ريبكللا فدصلاب نوظفتحي مهنكلو

 تيونلملا لواحتي ال رمحالا رحبلا نم ٌولؤالاو فدصلا نم راددصب ام

 . ةريغص ةلملق هنف ولولا صاغم نال ةسور

 اهضدل يقلث ةدالولا مد يف يه . راحالاب ابك اهف ةفدصلا ةصق اما

 شاخشخلا بح لثم وهو « رحبلا رعق يف ضرالا هجو ىلع رفصالا
 «سدعلاةبحك ودعتف ةضيبلا أشنت مث . رعقلا هنم ن"ولتيف ادفح ”عمجتي

 ريصت ىتح ومنت . قاقرزالا يلا ةلئام ةقارب ءاريشش قورع اهل تدنيف

 بسرتو دسم نم لبحك ةديدش « رعشلاك ةقيقد يهو ًالوط لمانالاك
 كرحتيف وفطي ام اهتمو . رعقلا نم بلص ناكميف تيشتف ةفدصلا قو رع

 فيطقلا نمو « ةيبور ثيبالم ةبنا ةميقب تيوكلا نم جري امرتقد )١(
 ؛ نويلم رشع ةسمخب نرامج نمو « ةيبور فلا ةئمتسب ليبجلا نمو ؛ نيبالم ةعبراب

 يف نوكي دق .فصنر نويل يمحعلا لحاسلا برق امهو سيقو هجنل يتريزج نمو

 دقو. ٠ ةروكذملا ةميقلا عابرا ةثالث نع لقت ال اهنكلو ةغلاملا ضعب ماقرالا هذه
 يبوذج باعشملا سأر ىلا نامع يف ىبثد نم دنع واؤللا صاغم ناب نوذراعلا ين ربخا

 , جيلا نم - يبرعلا يا يب رغلا بناجلا يف هلكو تيوكلا

 )١8( ؟ برعلا كوام

 املك



 يبرملا كوام

 ىقلد ىدح جرح دني لظب لب ؛« صعب نع اهضعب فرفتيو رحبلا ةك رح

 نكمت « هيف اهداتوا ىقدت رعقلا نم ًابلص ًاناكم وا ةرحش وا ةرخص

 «نارودلا نم يبتنت نا دعب الا ومنلاب ذخأت ال يهو « هنم اهقورع

 نم هلجو ءاذغال اهتفدص يا اهمف كاذ ذا حتفتف ٠ ناككم يف تيثتو
 . نيطلا

 راحملا ةصقي انتئحف ةؤلؤالا ةجحرتب انتدعو : لوقب ءىراقلاب ىنأك

 ام شكا رعشلا نم لوقلا يىفو “ راها تنب ةؤاؤالا نا تلق ينا ىلع

 تنب . ةواؤالا نا يهف ةلؤملا ةدراملا ةيراعلا ةقيقحلا اما « ملعلا نم هيف

 هيف زارفالا ماظن يركع للخ ةحبتن يرحلاب وا « راحلا بصي ضرم

 لخدت ةرسششح وا ةضيب وا لمر ةبح نا وه ناويحلا ءاملع هنظي يذلاو

 يعيبط ريغ زارفا كلذ نع جتنيف ةراحلا ةيشغا اهنم جمبتتف ءاذغلا عم

 ةاتكلا تءاح اذاف . !'' ةؤاؤالا يه ةءامل ةيسلك ا ةلتك هنم نوكتي

 فدصلا تيراق وا تسمال اذاو « ةسيفن تناك محللا يف ةطسوتم هذه

 . ةثئيدر تناك

 صوفغلا لاحر نم نو ريثكلا يداقي ةمساكلا ةتكلا هذه لديس فو

 «رحبلا هجو ىلا نوعفرب' انيح نوفعرب مهرثك اف . مهحاورابو مهتحصب

 ةأرجلا عم همزلي صوغلا نال كلذ . ةئرلا ءادب نوباصي نم مهنمو
 لاط اذاو « لراتئرلا ترعت لاط اذا سفنلاو . ليوط سفن ةفلاو

 هباتكم نم لوالا ءزجلا يف ينيوزقلا لاق دقق برعلا ءاع يأر اما )١(
 رحب نم تاشاشر سراف رحب ىلا لمحت مييرلا تقو حايرلا نا : تاقولخملا بئاجتع
 كلت مقت ناب رثللا هنم دلوتيف ءارغلا لثم جزل قيئرلاب هيبش ءا هيفو ساقوأ

 تعفو اهيرف . ينملا محرلا مقلي 6 فدصلا همقليف فدصلا لحم يف تاثاثرلا
 راغص ءازجا اهنم دقمتتف تاشاشر عقت امبرو « ًاريبك ارد دقعنتف ةريبك ةرطق هيف
 . ىلللا نم ءيش هيف سيلو ينيوزقلا يأر اذه . فادصالا رثكا يف ىرت امك

 ولا ؟



 سائلا صعب يف هيام رحف مل طغض كاسمالا قوق ءاو ءاملا تحت

 . نيبارشلا
 (1'(نازيملاجرب لئاوا ىلا رولا جد لوا نه » وهف ص وغلا مسو اما

 يبارعا لك لثم كالفالا ىلا دوم يذلا '"' يناهبتلا خيشلا لوقي امك

 نأو < صوغلا ةفص دروا ري هنأ هداتك ف ان ربحا دقو . ةنمزالا ددحمل

 رهاوجاصاغم فصي هآرف ةطوطب نبا ةلحرىلع ملطا هنال ةمولعم تناك

 . نامزلا اذه ف دهاشمب اه فالخب

 كوبنسلا ني عون ىلع يه صرغلل مولا مدختست يتلا نفسلا

 ةرائقملاو ةلغبلا اهنم ىتش ىلع تناك دقف يضاملا ىف اما. توبلجلاو

 بشخلاب نفسلا عومج نع .2روربعبي صوغلا لهاو . ةيعارش اهلاحخو

 . تاناد رهاوجلاو سايق

 نوئ.حيف مسوملا ءادتيا لبق لمعلا ةصاخلا راغص رسام نبرحبلا ف

 ديزي وا عارد قمع ف ك”ينوصوغيو رحببلا لحاس ىلا ءامشلا لصف ف

 . « ىنحملا » نومسي' ءالؤهو . فدصلا نم هنودحم ام نوطقتلي

 يا مهبو زعل 0 بازعلا ») كوم. ةثالث وا نيمو اوباغو اورمحملا اذاف

 نوزوحتب ئذلا يا )» ةيماخلا 2 مم رخآ فنص كانهو ةئيدملا نع مهدعب

 نيرحبلا لها بهأتي مث . عيباسا ةئالث وأ صرغلا يف نيعويسا ةبيغل
 نوافقيو 4 روثلا جد نس لوالا فصنلا ىدضعم اذا ماسلا صوغلل

 فرع يتلا ربشالا ىلع ابمترود ل نالمتشي نازيملا مدربد رولا 3 )5

 .٠ لوليا ىلا رايا نمه-_عساتلا ىتح سماخلا روشلا نم يا« فيصلاو عييرلا روشاب اندنع

 وهو ناببنلا دم نب ةفيلش مخيشلا هبتك ام صوغلا فصو يف تأرق دق (؟)
 ٠ هضعب تصمصخعلف تاقثلا نم هتمعم ام ىلع قيطش



 برعلا كولم

 رحبلا نم نودنغي اه ن وعيسف « نأ زيملا جرب لخد اذا نيعجار
 . نوعماقتو

 ةئيفسلا ريبمك ىعديف .٠ هب فرعي مسا ص وغلا يف لغتشي نم لكل
 صْئَقلا لابح ري يذلاو « صينغلا » صوغي يذلاو « هاذوخات ١
 .«باستلا » وه ذيماتلا مداخلا مث « فيظأرلاو مه دعاسملاو « بسلا »
 نم ناكم ىلا ءاملاو دازلاب هوزم توبلج يف نوجرخ# ةيرحبلاو ءالؤه
 حوارتيو « ربلا نع اليم نيثالث اهدمتأ دعبب ينلا ةفورعملا صوغلا ةنكما

 نوريس . ًاعاب رشع ةعبراو عاوبا ةثالث نيب هيف نوصوغي يذلا قمعلا
 ًاماغنا تايالا ضعي نوددرب وأ نونغي مهو ةورثلاو رطخلا دراوم ىلا
 ميرلا تدّتسا اذاو « نينئرطم عارشلا لَظ يف نوريسي . ةرحاس
 ىلع ”لص ... هللا ىلع انلك وت .  ةايحلاو ردلا ليبس يف اهنودهاجيف
 . ىنلا

 تويلطا اسرو عارشلا يوط دقو « صوغلا ناكم يف مه اه ١
 ("” نّيدلا تاه. فيظر اب ١ نيدحلا تاه . بيس اب لابخلا تاه
 يف ديدحلاو « هفنا يف "' ماطفلا عضو دقو صيغلا اذوهو . بايت اب
 هيفكي هبجو بحح دقو هسفن كسع مث © هقنع يف نييدلاو « هلجر
 « تاقلح نوكتتف لقلقتت ةحوم توص ؟ هلل ىلع انلك وت . حيطيو
 لاو رثع يالا نيب هثزو حما اما 53 يف رهاوج+لا يغب صيغلا اهتحت حار . ىشالتتف « كيككفتتف « ريكتف

 . رحبلا رعق ىلا هب عرسيل هيلجر ىدحا يف سيفلا هلعجي اطر رشع
 عساو هنأ الا لابرغلا لثم اكبشم فيالا لابح نم ليبنز نيّيدلا )١(

 . قورخلا
 هلعجي ةافحلسلا مىظع نم وا لعولأ نرق نم عونص“ طقلملا لثم ماطفلا (*)

 . سثنلا عتميل هفئا يف صيغلا

 7ك



 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 راحلا ٠

 دب دملا هلحر نم عزايأو هسئيع متفب رعقلا ىلإ لصي املاح وشهو

 سلي نم مهتمو . ةئيفسلا ىلإ ''' لبي زلاب بيلا هعفريف رجملا وا
 ١ ادحلاو ناتعءوفرم هالجرو : هيدب ىلع يشمي عرش مث دلح نم ازافه

 قاض اذاق . لسنزلا يف اهعضيو فدصلا طقتلي وهو ؛ اهماوما نب

 : بسلا حيصيف ليبثزلا لح يا ادا بذج هليبنز التما وا هعرذ
 ىلع راص اذا . هب كستم صنغلاو لمخلا تبدع سل يره انس ني ريتا

 هغرفش ليبنزلا بسسلا ذخأيو « سفنتو هفنا نم ماطفلا عزن ءاملا هحو

 يهو ( هيت » هوعصلاو لوزنلا نم ةدحا ولا ةرملا نومسي مهد . راهنلا

 عيطتسي ام رادقم يا قئاقدلا ثالثلا ىلع ديزت الو ةقيقدلا نع لقت ال

 بورفلا دنع مول لك ص رغلا ءابشنا لعد ٠ هامملا تحت صيغلا رمال نا

 اذا اما . اهنف ٌكاوللا نم هنودحت ام نوجر خيو فدصلا نوقلفي هلبق وأ

 لمعلا ىلا نودوعيو اودوزتيل ربلا ىلا نوتأيف مهام وا مهداز غرف

 . فيصلا لصف ءابتنا ىتح

 نم ذخأيف«هعبب ىلوتيو هلك ْولّؤلا عمجيف لمعلا ريدم وه هاذ وخانلا

 ةمسف نم مسحب نا دعب هلاجر نبل يفابلا مسقيو سملا هتميق عومج
 4 سامح الا ةعبرالا ةممق فصن صيغلا يطعيف 4 هداز ةمسق دداو لك

 سيلف باّنتلا اما . رخالا ثلثلا بّيسلاو « يقابلا يثلث فظرلاو

 )١( ةنيفسلاب لصتمو رجحلا هب طوب رم ليح لسسكزلا .

 .٠ بيسلا اشالوشد ناتثالاو .٠ ليبتزلا هب طودرد رخآ لدح ادجلا 5(

 هقاقر نم ًابلاط هلج رب ليحلا صيغلا بذوي امدنع اهنوددرب ةماك < رس 0 ع

 .ء ءالإ هحو لأ هوءجس رب نا ةراشالا همهم
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 برعلا كوام

 نيذلا يا ةصاغلا مه ءال ئه . صوخغلا ىلعيب رمثلا ةنئافوهلك | ريغ هل

 . مهياسح ىلعو موسفدأب ؤلؤللا نود رختس

 يسم لخاي لاملا صرقدو نفسلا يركب يذلاو .٠ لاملا ندكسي نم

 سايخا ةثالثلا ثوعماقتي ةصاغلا يا مهو . هنوعمجي يذلا اْؤللا ةميق

 نورتكي نيذلا كاوا اما .اهرك ذ رم يتلا ةدعاقلا بسحي ةيقابلا

 نا الا . ةئيفسلا ةرجا واوالا سم فصن ريغ نوعفدي الف طقف نفسلا
 يسمح لاملاو نفسلا بحاص اهب لاثي ىلا يا ىلوالا نيتقي رطلا يف بااغلا

 :٠ عومجما ولؤالا ةميق

 ف هم : مدل م نو عمم مق . نيرحبلا 2 ٌواؤالا راحت كانهو

 هدف مسوملا ُْق انوش نيذلا نايثيلا ىلاو نيمبودوأ راحت ىلا ةريزجلا

 ءالؤ_ه نمو ٠ كاتم هنوعماق يايع ىلا هب نورف أس مهنا وا . ةياغلا

 صرغلا .لحم ىلا نوج رم نيذلا مهو « شواوطلاب » نومسي نم راحتلا

 اماو دقن اما اهلك نوعف دق 4 رهاوجلا صعب ةدهاونلا نه نوركشيو

 مريفكي هنال نيياحالا ضعب يف دازلا نولضفي ةذخاونلاو ٠ ًادازو ارت

 . نيومتلل ربلا ىلا عوجرلا ةنروم

 انمح مهرثكاو نيتئرلا ءادب نوباصي نم نيصاوغلا ند نا تلق

 نوفا ال مف . كلذ مهمه. امافو . نوفعري صوغلا نم نوجرخ

 يريمدلا ىلا تدع 9 لودلا وه امو . ربكالا يهودع لولا نمالا

 ًاضرع هركذ ءاج الو . لودلا ىلع امهمولع رجب يف رثعا مف ينيوزقلاو
 ترك ذ ناو « ىلا لاح لك يف . تاقولما بحعا ىلع مالكا يف ىتح

 تاقثلا نم هاوس ىلا ليما « ردلا نيوكتو فدصلا يف ينيوزقلا هلا ام
 نب ةفيلخ خيشلل حسفا كلذل . نامزلا اذه نما وناك اذا [اصوصخو

 ملا



 نب رحبلا 2 ويس ةفاخ لآ

 لاق . لوددلا هنيع مأي ىأرو هسفتب صوغلا ريخ يذلا يتابسلا دمع

 : هرش هللا هأقو

 4-غذل ائاو ) ةبخ هريس ْف يدم الإ يماله ناومح لودلا

 ادصه سمال أذاف . كيقتشم ريرح هنأك « لوطاف عارذ ود لاوط

 عضوملا باعأ ارو . احربم قرح هقرخحا مدآ نبا مسج ناودحلا

 سمشلا ةرارح هتباصأو ءاملا نم تاوحلا اذه عفر ولو . ةسمال يذلا

 00 رثا هل قب مو ءام لاحتو باذل قئاقد سمح رادقم

 لحوبو .ه رسل ءاقتا مسجلل ةسم الم ةقيض ًابايث ن وسلب صوغلا لها

 هنكلو . يماله لودلا لثم وهو « ىتْيوللا ىمسي رخا عون كلذك

 نود هةقرحا مسا سمال ادا كاذ نم فشأ هررخو نوللا رمجا

 مسا نكس ادا اما 8 نيةعاس وحن هللاو هرثا ىقبمف محللا مريف حيربت

 ."١ هنم لوز مالاف راذلا ىلع عوذلملا

 بُئاحع نم وهو نبرحدلا ٌواْوَل فرقت ف بيسلا رك ذأ نا ىقب

 نس بذعلا ءاملا ناي نوف راعلا عمجا كق . ةربزطا هذه يف ةعيبطلا

 ناو <« نسحلا كاذ بمس وه رطملا نا كلذ نم جتاتساف « ؤاؤللا

 ةقدقحلا نا ريغ . ءامسلا ءام نم برشمل رحبلا هحو ىلا دعصب فدصلا

 حص ولو . لوقلا اذه دسفت هون لبق روخصلاب راحلا قاصتلا يف ةيملعلا

 راطمالا ةرثكل ؛« تالس ةريزح واول ناكل نسحلا بيس وه رطملا نأ

 يذلا يندب وزقلا ةقيقحلا هده تاق دقو . ماعلا ف ام نسحأ 6 اهمف

 فدص نأ < ل او . أطل اهفصنو حيحص اهفصن ةمك نينا رحدلا نع لقن

 فالخ يه ةقيقملاو . ةيذعلا رابنالا هيف بصت رح يف الا دجوي ال ردلا



 برعلا كولم

 . ناوصلاب ءاجل خلا ردلا فدص نسحا نا لاق ولف . كلذ

 . هتافص دقف رحبلا ىف بص اذا هنكلو ردلا نسحب بذعلا ءاملا

 ةبذعلا هايملا نم عبباني كانه اًماو « نيرحبلا يف اهم سلف راهنالا اما

 اهنمو . ةحلاملا هاسملا تحك رحبلا طسو عيباني : ةعيدطلا بئاحع نم يه

 . لحاوسلا نم بيرق وه ام

 نيرشع اهضعب دعبي ًاروهشم اعين نيرشعو ةسمخ وحن نيرحبلا يف

 ةيرذع هايم . عاوبا ةعيسلا ىلا ةثالثلا نم رحبلا اهولعيو ريلا نع اليم

 نم“ برق يتلا كلتو . ماودلا ىلع ضرالا نم روفت ةحلاملا هانملا تك

 نا ىلع . اهنم ةلحلا لها يقتسف نايعلل رجزلا ةعاس رهظت لحاسلا

 برقلا اهنم نوأل.يف واؤللا اهبنأك ةقيمعلا ةديعملل نوصوغي ةنراحبلا

 هده نمو . ءىلتع نا ىلا ةراوفلا قوف ءانالا وأ ةبرقلا اولعحي نأب

 لحاوسلا نم نيبيرقلا نيرحبلا لهأ رثكأ اهنم برشي يتلا عيبانبلا

 ىه . ةقاربلا ةسسلكلا ةتكلا كلت هيف نسحتتف « راحملا كلذك برشت

 ١ . زاتمملا لاما كاذ ةريزجلا ْواْؤا لاج يف ءارم الو ببسلا

 لحاوس ىلا لصت ةيذعلا هايلا كلت نأ كلذ لك نم برغأو
 .ءانهدلا ءارو نم <« دحن تاعفت رم نمن.رحبلا ءىحتو ءاسحالاو فيطقلا

 ابههانم يراجي دالبلا يف اوحاسس نذلا ةيفارغطا ءاماع عبتت دقف

 ردبلا نع ولعت ضايرلا برا آلثم مولعملا نم . ةرئاغلا اهرهمأ بصمو

 ةيساك يهو ضايرلا قوف يه ضراعلا لابج نإو مدق ةثئامو فلا

 ىداو يف بصيو ضرالا تحت يرجيف هابملا نم رخيتي ام لج صت
 لصتقدوفنلاو ءانهدلا زاتجت ةفش يداوو ضراعلا هايم نا لب . ةفينح

 . جيلخلا ىلا
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 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 يا ) هاملا هذه نم ًامسق نا كمال : ١" سراغوه رتسملا لاق

 نم اهضرتعي ام تحت شرت ضرالا ردحتب المع ( ةمايلاو ضراعلا هايم
 لعاسلا ىلع ربظتو ةيوصحلا تاقبطلا لالخ يرجتف لابجلا روهظ
 يف ةيذعلا عيباتيلا اهنم نوكتتو « فيطقلاو ءاسحالا تاحاو يقستف

 . نيرحبلا هأيم

 آل . © . ةهووتناط , 2ةمعاجهلنمد «ةيبرعلا دالبلا يف لغوتلا » هباتك يف )١(
 01 قةنقطتق .
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 برعلا كولم

 نب رحبلا

 - مسالا ريغ ابنم قي ملةيبرع هدالب - نامزلا ميدق يف نيرحبلا

 ةراجتل زكرم  جيلخلا بيج يف ةرهوج - ةرييك ةريغص ةريزح

 سفن نوسمشو ةئمعبرا - دجن ناكسو نيرحبلا تاكس س برحلاو

 - ةريزجلا ءانيم ةماثملا - نيرحبلا ثده عبره ليه لك يف

 ناخدلا ليج -ةنيكسلا و ةحصلا ىمح ريخياصلا - ءارمالا ةئيدم عاف رلا

 ةءئاشروصق اهيف ناكو وح - رساودلا رقع ميديلا - هيف ناخد الو

  نويولعلا ةداسلا اهيفو دحلا - نيرحبلا ةصاع قرحملا - وجلا ىلا

 ءاليتسالا 5 ناوره ند كلملأ ديع ةقدرط 332 رابالاو هاما ةرازغ

 وذحت نابابلا - ءاوهلا بيلاود - بر اب مهيلعو "يلع - رامعتسالاو
 . رانا ودح

 مسالا برعلا قلطا دقو 4 نيرحلا نامزلا ميدق 2 ىعدت تناك © ناع

 « سراف رحو نا رحب « ئيرحبلا :ىطاش ىلع نظا ام ىلع امال اهبلع

 رطقلا نب اهثم مسقي مسالا اذه صخ مْ ) رجه اهتكصاع اواعجو

 يس مسالا داك ىت> رغصتو أزحتت ترمتساف « اهومءاقتف اهوعزانت

 نانثمطالاو لالقتسالا نيبلاط روجلا نم اوبره يرحلاب وا ؛ قرشلا

 : لاق نادلبلا مجعم يف توقاي اهركذ « لاوأ ىعدت ذئلبق تناك
 نب ركل مص لاوأو ' نيرحبلا ةمحان ف رحبلا هم طيح ةريزج اهنا

 دبع عم لاو ىنب نال همماب ةريزا تيمسف ©« بلغت هاو لئاو
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 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 . نامزلا كلذ يف اهنوئكسي اوثاك سبق

 يتلا ةعطاقملا كلت مسا ةلماحلا ابسفن ةريزجلا نآلا يعوضومو

 ةريغص . ةريبك كلذ عمو ةريغص ةريزج يه . فعض ةئم اهربكت

 ىف ةريمك )م ًاعيرم الم نيسمخلاو ةئمعيرألا زواحتت الل ىلا أمةحاسم ف

 يلع ةرماع اهرغص ىلع يهر 5 يسايسلاو يعيبطلا اهكرات بئارغ

 لاؤت ال ايا كمل .٠ برغلاو قرشلا نم مجاعالاو برمعلا نم فلا

 ابناكس رثكا نال « حورلاو ةغللا ةيبرع « مكحلاو لصالا ةيبرع
 ةمالسالا بهاذملا نم مهيفو 6 دحلا برع ُئ نيلصالا برعلا نس

 ويناريا وا نويئاربأ ميهنال بناجالا نم نودعي* دوئحلا لثم مهف

 . ةعبتلا

 سلو .٠ ةريبزدا هله نك رم نم لمحا ةرصملاو طقسم سس سل

 ةئرصح ةيواز يف جيلخلا طسوتت يرف .٠ ب رحلل وا ةراحتال ةنمف حلصا

 اهنأك وا .فيطقلاو رطق نيب عستم كثوج يف ةيسار ةجراب اهنأك « هنم

 . ةداجتلاو ملسلا مع عقرت اهب طيحلا يهذلا لحاسلا نم تند ةرخاب

 1 جيلخلا بح ف ةريبك ةرهوج ؛4 ؤاؤللا ديم كنع يشو 2 اهنأك لب

 اببنوثيحي راجتلا لاحر طمع لازت ال يهو. نافرعلاو ةلوصلا تاوذ

 ٠ مجيعلا جياخ ىلع ةدامسلاب نيعماطلا لاحر طغخو 4 سرافو دن ها نه

 دراوم الولو . اهئاكس ماحدزا ف ةريبك ٠ ةئيدعم لد ندرحيلا نإ

 حزتنال « ًاعستم ابيف ةراحتلا لاجم نكي مل ولو « اهيف ؤاؤالا نم ةورثلا
 ضرالا نم ةعقر ندملا جداخ ماعلا يف دحت امل ذا ٠ ابن اكس فص اهنع

 نيرحبلا نيب لباق. عب رم ليم لكيف سفن نوسمخو ةئمعبرا اماكس لدعم

7١ 



 برعلا كولم

 مويلا دوعس نبا ةكلمم يف ٠ نينثالا نيب دمعي قراف كلرهظدف ًالثم دجنو

 ضرا يف نوشيعي ١ رثك الا ىلع برعلا نم كويلم فصنو نانويلم
 ناكس لدعم نوكيف ."''لقالا يف عيرم ليم فلا ةئمعبرا اهتحاسم

 نم ءالؤه فصن نكلو . ريغ ال سفنا ةتس عبرملا دحاولا ليملا
 لامرلا نم مهضرا فصنو « يشساوملا باحصاو ةاعرلا يا« وديلا

 يبارعا ىلع لياق عبرملا ليملاف . الك الو اهيف ءام ال يتلا زوافملاو

 ةرثك ىلع « نيرحبلا يف عيرملا ليملا نا انك « هماعتاو هلايع عم دحاو

 هللا داع نم نيسفخو ةئيعبرا ىلع ًادج ليلق « اهتبرت بصخو اههايم

 . اسطاو دج قاوسا الولو تلق ام ؤاؤللا الول

 ميدق يف ناكسلاب ةرماع تناك ةريزطا هذه نا خيراتلا يف ءاح

 ءاهنكلو .ىرقلا نم ةئئالث ابعمو ةنيدم نوثالث اهبف ناك دقف . نامزلا

 مهقفاريو مهمدقتي اه تيلثبا « نيرمعتسملاو نيحتافلا حمطم ًائاد يهد
 8 «© لحمساو اهنارمص نم مسق ىعادتف « بورهلاو نتفلا نم موعبشي و

 اماكس اما. اهل ةعباتلا ىرقلا ضعيو نردم ينامث ىوس مويلا اهبف قبب

 .ضرالا نوعرزي مهف « راحبلا مهقزرل نوبك ري الو نوصوغي ال نيذلا

 ٠ نورجاتي نوعرزي ال نيذلاد
 نم يقرشلا يلاهشلا فرطلا ىلع يهو '' ةمانملا نيرحبلا ندم ربكا

 نيبتاربالاو برعلا نم افلا نوعيرا اهناكس ددع ؛ ةريبكلا ةريزملا

 يسرافلاو يدوويلاو يحيسملاو ملسملا مسييفو « نييبوردالاو دونهلاو
 اهتم وكس يهمس لدوحأ زكرهو ندرحلل ماعلا ءانمملا يه ٠ يس ودنطاو

 قربلاو ديربلا تيب ابيف « ةراجتلا روحو ؛ يناطيربلا مسقلا « ةجودزملا
 . نيبالم عبس دمت ةكتملاف وود 0

 . اهي رم ًارتم وليك ...١ مويلا ةكلمملا تحبصا (؟)
 هنا لئاق نمو . اهيلع اولوتسا نيذلا ىجاعالا ابفرحف ةعنملا ىمست تناك (؟)

 . هب تيمسق نيقباسلا ابكولم دحأ] مانل رصق اهيف ناك
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 نيرحبلا خويس ةفيلخ لآ

 خيشلا اهئانيب رما كرمجلا ةريبك نزاخمو ًأافرمو « يحصلا رححملاو

 دحا اهانب يتلا «ناويدلا ةعلق » ًاضيا ايفو . ةفيلخ لآ ىسدع

 نا الا : ءانبلاو ةسدنهلا ةءخفلا توربلا نم ريثكو « سراف كولم
 فصن ةفاسم ىلعو . تاما اهسف رثكدف ءاوملا اهنم دسفد ةخرس اهضرا

 قوس ىعدت ةحاس يف مئاق يخيرات رثا بونحي ابرغ ةماثملا نم ةعاس

 رثالا كاذ . ءارشلاو عسيبلا قوس عوبسا لك ماقت كانه نال سما

 دحام ةمقب وهو « يرمألا زيزعلا دبع نب رمع دهع نم وه يخراثلا

 كانهو . ًاعارذ نيسمخ وحن ةدحاولا لوط نيتلباقتم نترانمو مدق

 راثالا نم مهاوهام اهراوج ىفو ناديز ابا ىمست نيع هنم برقلاب

 . لورتبلا نم عاني رثا يا ةعدقلا

 ثيح : ببقارملا ةزتجاو ناكتملا اذه نم بونحي ًاقرش انرس اذا

 ) عافرلا ىلا ةعاس دعب لصف « اهركذ رم يتلا ةعدقلا نيرحبلا نفادم

 يف ودبت ةيدق ةعلف ةيقب اهبفو « ةفيلش لآ نم نيقباسلا ءارمالا ةنيدم

 عافرلا لوحو . دمحا نب نايلس خيشلا اهدش يتلا ةدددخلا ةعلقلا ساسا

 عقثو ليخنلاو راثآلاو نويعلا اهيف رتكت ريخصلا اهمها ةروهشم ضاير

 « يلاحلا مكاحلا دمح خيشلا اهسسا يبرغلا عافرلا بناج ىلا ةوبر ىلع

 خبشلا ىمح يه ريخسصلا .٠ ءانفلا ةحبسف « ءاملا ةيذع « ءاوحلا ةفطل يهو

 . ةنيكسلاو ةحصلا ىمحو « دمح

 ال مويلا هيف ناخد الو« ناخدلا ليج ىلع فرشن ريخصلا نم

 تيب هلخاد « ريمك راغ همف : ليطتسم ليج وه . ناسنال الو ناكربل

 ميدق جرب لبحجلا سأر ىفو « ناسنالا ءانب نم هنأك ةتوحنم بابقتشي

 امك وا ةرتم' ىلا لصي عافرلا نم ًافرش حئاسلا رمتسا اذاو . مدهتم

 ام طمةيرق لك « ةلاح و نومسي مه .« ةرثس ةلاح » ةئراحبلا لوقد
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 برعلا كولم
 نب دمح خيشلا يخا دلاح خيشلا طظمقم يهد ةريزج هيسم اهلعحبف ءاملا

 . نيتاسبو ليغنو ةريثك نويع اهل ةعباتلا ىرقلا ينو اهيفو * ىسيع
 عيدبلاف ةيبرغلا يف اما . ةيقرشلا ةبجلا يف ىرقلاو ندملا نم هذه

 نم مهريغو رساودلا نكسسم يه ةمانملا نم نيتعاس ىلعو عافرلا ةلابق
 دحا نرامزلا مدق يف اهزن وج ةيرق اهأرق نهو . س واشالا برعلا
 قزر دمحا خيشلا يعدد مادقالاو ةمهلاب نيروهشملا برعلا خياشم

 دحا لاققف « هاملا ظفل ةريبكلا كربلاو دجاسملا اهيف ىنبو اهرمعف
 اروصق ىنبو « وللا ةدلب قزر خيشلا نكس :هيف نيخرؤملا
 ناكو .رطق رب سار يف ةداب'زلا لزنو نعظ مث . وجلا ىلا ةخئاس
 نيبو اهنيب هرفحي جيلخي رطق نع ةدلبلا هذه لصفي نأ هين يف
 210 ةيدابلا لها نم مهو « هموق نككلو . ًالمم نوثالث هلوط ربلا
 ىعرم امنولممجي رطق رب يف يلافملا ىلا مهجايتحال كلذب اوضرب
 . مهماعتال

 خويشلا اهنكسي ىتلا ةنيدملا يا ةيبرعلا ةيمسرلا نيرحبلا ةمصاع امأ
 فصن ةفاسم ىلع ةمانملا ىقرُش ةريغص ةريزج يف ةنئاكلا ف" رخلا يبف
 اهدعبل ائاوه بيطب ةمانثملا لضفت يهد . توبلجلا يف اهنم ةعاس
 ف نمكت ةئيوالا نا نوئظي مهف ٠ لمخنلا نع كانه برعلا معزي اك
 لامها وا صقن اهييس يتلا تاعقئتسملا ف نمكت اهنا حصالاو . هلالظ

 سرادملا اهيفو مويلا ةيفاقُثلا ةضونلا زكرم قرحملا . ليخنلا ير يف
 قارحلا ةريزج قو ٠ معلاو يدالاب ةاوغلا نابشلاو يبدالا يدانلاو

 يلع نبا لآ ضعبو نويولعلا ةداسلا اهنكسي "دما اهمسما ىرخأ ةنيدم
 ىرق سمح نيتئيدملا نيتاه نم لك عبتيو . نيردببلا خيرات ف نيروهشملا

 . ةيذعلا رحبلا عيباني نم اهلها برشي

 ؟ 4



 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 ينقلاو رابالا هل نورفحي مهنا ول نيرحبلا يف ريزغ حارقلا ءاملا نا

 يه اهلك عييبانيلاف مويلا اما . عيمجلا اهثم يقتسي نويع يف هنوعمجيف
 ًاتويباهو> نوميقيف فصلا ىف ندملا ناكس اهدصقي كلذل رحبلا برق

 عن الو سمشلا رح مييقتل اماني يف نوننفتي ةتفوم لخنلا ديرح نم

 ديزت اهرابا نم مدر ايعم ةريزملا هذه هايم نا لمق دقو . ءاوهلا مهنع

 . اهناكس هيلا جاتحيو اهضرا مزاي ام ىلع
 اسهوري امك ةصقلاو . اهرابا نم ريثك يضاملا يف مدر دق « معن

 نب كلملا دبع نا يه نيحرؤأاا ضعبو نيرحبلا لهأ نم نوفراعلا

 ىلع ًادرتو مهانغ يف ًارطي ةريزطا لها نم ىأر امل يومالا ناورم
 اورقتفف مهاوماو مهعدز لقيل نوبعلا مدرب رما « ةمما ينب ءافلخ

 ةقاحلا بيلاسا نم خيراتلا هنود امم لاثم وه . ءارمالل اوعضختو
 ) سلدنالا ف نيدومالا ةسادس نيبو هن نراقب نه ناو . محلا ِق

 ًادج برغتسي « كانه ةعارزلا بابسا نم هوئقتاو هودجوأ امو

 تيثي ام يتلحر يف تدمهاش ينا ىلع . هركتي داكيو رمالا اذه

 به لثم نولكتي مهيورحو مهتاراثو مهداسقحا يف برعلا نا
 بيس تناك دحت ْق ًانويع تيار دق ٠ مهسفنأبو مهنا دعأب ليكتتلا

 يكل اهتمدرو اهترمد ةببق اهياع تلوث اماف ؛ لئابقلا نيب قاقشلا
 م-هيلعو يلع . اتزوح نم ذئدعي تجرخ اذإ ودعلا اهئم برش ال

 .براب

 : نيتاسيلاو ليخنلا ةريثك هامملا ةريزغ لاؤت ال ةريزجلاف كلذ عمو

 اددع ةريزجلا يف تدهاش دقو .ديزيو عون ةئم رمتلا عاونا نم اهمف

 نيتاسلا هاسم تفءاضتف « ةدحتملا تايالولا نم ةبولجم ءاوملا بيلاود ْن

 يرثيكلاو خوخلاو زوملاو نوميللاك راثلا عاونا ايف رثكي يتلا
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 برملا كوام

 . نامرلاو بنعلاو

 ةراحتب قدحلس يذلا درضلا اوك ردا دقو ) نيرحبلا لهأي ينأك

 اورداب « ةيعانصلا ةقيرطلاب ٌواؤللا ديل وت يا ينابايلا عارتخالا نم ؤلؤالا
 . ةئيدملا يرلاو ةعارزلا بابسأ 'نم اهدنعامب اهنودجنتسي اكريما ىلا

 . ةيعارزلا اهدراوم ةريزجلا يف اوفعاضيل دجلا دعاس نع
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 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 00( يمالسالا خيراتلا يف نب وحلا

 ءالعلا ثعبي يبثلا  برعلا نم اهناكسو اهمك اح ةيسراف ةرمعتسم

 ةادرلاا نوفي ميقو لئاوو سمق ديع - مالسالل مهوعدبل يمرضحلا

 حتف - ئرحبلا لها بيدأت ديلولا نب كلاش  ءالعلا عوجر -

 نييسانعلا مكتح يف - نييومالا مكح يف ني رحملا - سراف دالبو رطق

 هراصالا - ةيعكلا يف رهاط وبا - ةطمارقلا.- جنزلا بحاص
 اماغ يد وكسف - كنلروميتو ناخزيكتح - نيرحبلا يف ةينورعلا

 نوجرخي كارتالا - نئيرحملا يف نويلاقتربلا - هكرك وبلا وسنوفلاو

 سرفلا -كارتالا نودعاسي زيلكتالا - ةيب رعلا دالبلا نه نيلاقتربلا

 رخآ-هيشالتو يسرافلا مكحلا داسض-ةيسراف ةرمعتسم -نيرحبلا يف

 . هاشلا لامع نم لماع

 « نامس ىلا ةرصبيلا نم لحاسلا ىلع ينلا دالملا يا © نيرحبلا تناك

 . ةيوبنلا ةثءبلا نم ىلوالا نينسلا ف و مالسالا ليق ةسراف ةريعتسم

 سرجلا نم اهناكس ناكو « برعلا ءارما نم املاغ اوناك افاع نكلو

 لئاوو سدق دمع نم ءالوه رثك او دحذن برع نمو ىراصتلاو دوهملاو

 ءالعلا ةباحصلا دحا يلا لسرا ةرجبلل ةنماثلا ةنسلا ينو . متو

 رذنملا نراك .٠ ةيزجال وا مالسالل داللا هذه لها وعدمل يمرضحلا

 ددراي ملف 2« سرفلا كلم لبق نم ذئم وب اهمك# يميمتلا يواس نبا

 مكحو شيرق ّ نيب ليو ةينثولاو ديحوتلا نيد نيب رامتخالا يف

 . مجاعالا

 نيرحبلا خيرات ىلع هيلي يذلا لصفلاو لصفلا اذه ةباتك يف تدمتعا دق ) ١

 ,هرس»#م» ةئس دادغب بادالا ةعيطم لق عوبطلملا نابعثلا دمع نب ةفيلخ خيشلا فيلأت

 )١5( ؟ برعلا كولم
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 بحاصو ةباحصلا لاجر نم نراك دقو 2« يمرضحلا ءالعلا ءاج
 نكمتي مل هنكلو « مالسالل نيرحملا لهاو رذاملا وعدي « تامارك

 صلختتلا ءاجرو ةنجلاب امحةوعدلاهنابرعو رذنملا ليش . مهلك مهتيأ ده نم

 مهالض يف ءالعلا مهك رتف . نورخآلا اهضفرو « سرفلا كوام نم

 . كلذي اولبقف . رمتلاو بحلا نم مهتالغ هوعساقي نا طرششب نوومعي

 نيملا رصنلا ىرشب يذلا ىلا لمحي ةكم ىلا يم رذحلا يىباحصلا داعو

 . لاومالاو مئانغلا نم ًاريثك و
 نراك ول : نيلئاق اودترا يبنلا توم دعب نيرحبلا لها نا ديب

 بداف « نيماسملا نم شمج هعمو ةيناث ءالعلا مءاجف . تام امل ًايبن
 بتكف . رصنلا لك رصتني مل هنكلو « مهنم نيريثك لتقو ةدرلا لها

 وهو « ديلولا نب دلاخ ىلا ركب وبا بتككف « هدمتسي ركب يلا ىلا
 ءاج . ءالعلا اهبف دجتي نيرحبلا ىلا هجوتيل « ةماملا يث ذئموي

 نوريثك "رف دق لراكو مويلا ىّتح برملا لوقب ام“ ًاعرذ دلاخ

 فخحالاب هلاجر ءالعلا رمأف اهمف اونصختو ةريزجلا ىلا ةدرلا لها نم

 . اهملع

 , ةوعدلا بام“ تامارك بحاص تلق ئك يباحصلا اذه ناك

 صلخ اهنق ءام ال ةزافم نوزاتحي هلاحر ناك انمب . نيتنئا اهنم كاهو
 مظعاب يلعاي مم اعاب ملحاي : لاق مث نتعكر ىلص نأ ع توملا نم

 ترطماو مهيلع تعقعقف رئاط ح امج اهنأك ةباحس تءاحف . انقسا

 ىلا اولصوق لحاوسلا اوؤاج مث . بئاكرلا اوقسو ةينآلا اوألم ىتح
 ءالعلا ىلصف « اهوقرحا دق نودترملا ناكو « هيف نفس اودحي ملف جيلخلا
 هسرف نائعي ذخاو . ان زجأ ميظعاي يلعاي ملعاي ملحاي :لاق مث نيتعك ر
 ةعيرأ هددع سمح هءارو ىدسم و ىشف هللا مماب اوزوج : لوقي وهو

 "مم
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 . ١١( رفاح الو فخ الو مدق مه لتبي ملف “ فالا

 لمح مقتسملا طارصلا ىلا مهدرو نيرحيلا لها ءالعلا بدا نا كعب

 ىلا داع مث 6 ىرسك لماع ريمكملا اهسق لتقو ريطق ف ةرابزلا ىلع

 لصوف جيلخلا بايع ضاخ مث .اهلها بلطل ةباجا ءاهيلع رّمأف نيرحبلا

 ةفيلخلا هالو كلذ دعب و . كاف سراف دالي لخدو يمحيملا ءيطاشلا ىلا

 نراْمَع نيرحبلا ىلع ىلوو « ناوزغ نب ةبقع نم ًالدب ةرصبلا ىلع رمع

 34 اهملا لصي نا د ١ هللا نكلو 34 ةرصمنلا ىلا تاحوتفلاو تاماركلا

 الو ةوعدلا ءالعلا يبلف . اوثم بسير وهو قيرطلا 1 هيلا هاعدتساف

 . كانه ًافورعم هربق لازي

 نب كلملا دمع نامز ىلا ةئما ينمل مث ني دسارلا ءافاخال نيرحتنلا تلاد

 اوئيليف ابيلها رقفل ةريزجلا نويع مدري رما يذلا كاذ « ناورم

 رائتسا ىلا هقسس دقذ نيحءافملا نم نكي ل كاملا دبع نكلو . ءارمالل

 ةلماك ةنئس ةريزجلا ىلع ىلوّساف « يجرالا كر دف' ابا ىعدي لجر رقفلا

 كيدفابا تلتقو ةرصتنم اهتلخ دف اهملا ةمداق ناورم نبا دوئح تناكو

 ةسما ينب ىلا ةداسسلا كاذ ذا تداعف « جراوْا هلاجر نم فالا ةتسو

 . جيبلخلا نم يمحعلاو يبرعلا نيئطاشلا ْق

 ىلع جرخ هاأ٠ءم كس يفف . تاباصتغالا نم صلخت م اىنكلو

 ٠ ةلياسملل كحأ برع ابهؤي ةرهاع ةرزح نيداد

 نا رزجلا ةعاس سانلا عيطتسي هنأ ىشح فيطقلا رب نع آريثك دعت ال نيرادو

 .يهرضحلا ءالعلا ةمآرك يفنت تناك ناو ثذا ةحرحصلا ةياورلاف .ابملا ربلا نه اوشع

 ٠ لاوأ ىلا ال نيراد ىلا اوزاتحا مهنا يه
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 .برعلا كولم
 هيلع بلغتف يدبعلا ةييبز يبا نب دوعسم نيرحبلا يف يومالا لماعلا
 ةريزملا ىد رراطا كح 6« هناكم يدوراجلا هللا دمع نب ثعشسالا بصنو

 ءالبتسالا مهل مف « اهيلع ةرككلا نويومالا داع مث . ةنس ةرشع عست

 صلقتت تأدب دق تناك مهتلود نال « ال بوط كلذ دعب مدي مل يذلا
 « راصمالاو نادلبلا ف مهل نولحن نويسايعلا راصف ؛ لح.ضتو

 امدنع ه؟ 4و ةنئس ىتح هاسحالاو ةريزمخا ْف نومك# دادغس ءافاخلا

 . نييذاكلا ءايبتالا دا 3١ مين رلا بحاص ىعدب لحر اهيلع ىلوثسأ

 سلم ىلع اي دج سم مود دادغد ِق ًارعيوش جم زلا بحاص ناك

 هنا يعدب وهو نبرحبلا ءاح 9 ٠ هةيساح لوحو لكوتملا نب رصقخملا

 « نورخآ هفلاخو سانا هعيتف هتءاطل موقلا اعدف نيدولعلا ةداسلا نم

 نم لوا نيرحبلا باحصا ناك و . لاتقلاف برحتلا ىلا فالخلا ىدأف
 نم اولتاقو 4 جارخلا هل اوعمجو 4 ةءودنلا ماقم ىلا هوعفر 00 4 اونمآ

 ءاسنالاب ءادتقا ةيداملا ْق رك جنزلا بحاص ىضق دقو 43 ءادعالا هلحا

 ىلع دهاشلا وهو مايالا كلت ِف يت دأف )م ىحولا هسفن ىلع لزاتسي

 نيدشارلا ءافلخلا بسي ىتفطف « ةرهاظ ةءوبنلا تايا نم تابآ - كلذ
 ! تاسملاب دنت ةءوبنلا نأك . رييزلاو ةشئاع مهعمو

 يأر ىرب ناك جئزلا بحاص نا نودلخ نباو ريثالا نبا لاق

 ناماغلا وعدي ناك هرما ءىداب يف هنال مسالا اذهب يعاد دقو ٠ جراوخلا

 ايندلا يف قتعلاب مه دعيف ةرصيلا يحاون يف نونكسي نيذلا جنزلا نم

 هنا لبق . ًافلس ةنطا نم ءيشب مهيوغتسي ناك لب . ةرخآلا يف ةنجلابو
 نوعببيو سابعلاو نيسملاو نسحلا دلو نم ءاسنلا ىلع ضيقلاب رمأي ناك

 ١ ) سسق دمع نب .ميحرلا دبع نب كمحم ند ىلع وه .
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 يحنزلا يركشيف « ةثالثو نيمهردب ةعتمالاو ءامالا عسب هركسع يف

 . مهارد ةعضيب تافيرشلا نم ًاددع

 تاراغلا نشب قفطف « دابحال هتوعد مهتيبلت يف نذا بحعع ال

 ههه ةنس يفو . مئانغلاو ةبلغلا اهرثك | يف لو ىرخالا ولت ةدحاولا

 ىرتسا هللا نا : ةيآلا هتيار ىلع بتكاو ةءومنلا جن زلا بحاص ىعدا

 نوماس هحونرو حادو 3 ةنحلا مهل ناب مهاومأو مهسفنا نمنمؤملا نم

 اذهلثم نا نييسابعلا كلوا مككح يف بيرغلا نا . هللا مساب نومهنيو

 يفو مو.لا رحه يف محف ©« هنايغط يف ةنس ةرشع عبرا تبثي ةيغاطلا

 اآلثاص « ًاراك « ًاراذ : نيرحبلا يف ًاروطو ءاسدالا يف ةراتو أدغ ةرصدلا

 . هولاتقيف هنم اونكسمتم نا لبق « الئاط

 بحاص بورح ىلع مالكلا يف نوغلابي مهو © نيخرؤالا دحا لاق

 لتقي ملو ! صخش فلا ةئمالث ةرصيلاب دحاو موي يف لتق هنا « نزلا

 . سائلا نم هفصت وا ددملا اذه ىمظعلا برحلا عقاوم ربكا يف

 ملسلا مودي ال نا نييسابعلل بتك اهلثم نيرحبلا لهال بتك هنأك
 مه ؟ا/٠ ةنس جنزلا بحاص لتق“ . ديعسلا ىىكحام يف اليوط نمالاو

 . يطمرقلا ديعس ويا ه الاله ةئس يف روظ مث . ءادعصلا دادغب تسفنتف

 1 ةطمارقلا لوش او

 ةفوكلا ف لؤلؤ قارعلا ىلا ناتسزوخ نم نادر ديعس ودا ءاح

 ةظفالا ) هنيع يف ةرمخ ةتيمرك ىعدي لجر هدعاسف موي تاذ ضرمف

 « لح رلا كلذ مساب يعم هض رم نم يفس املذ ( نبعلا ةرمح اهانعمو ةيطبن

 نيدها زلا نم ةطم رف ديعس وباناكو .ةطمرق ليقف كث دعي مسالا ففشف

 سساأ يذلا ليعام<الاو يزاوهالا حادقلا هللادع ةذمالت نمو نيفشقتملا
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 برعلا كوام

 برعلا نيب قف وتلا ةرهاظلا اهدصاقم نم ةينطاب ةبرس ةيعمج هموي يف

 ةيسايسلا « ةي رسلا اهدصاقم اما . اهلك نايدالا نيب فلأتلاو مجعلاو

 . اهرهاظم عظفاي اي ةطمارقلا دد ىلع ترهظ دقف ؛« ةينيدلا و

 دمحم هنا ليق تيبلا لها نم ماما ىلا قارعلا يث وهو ديعس وبا اعد

 تأك ٠ ةيفنخا نب دمحم هنأ لسفو « قداصلا رفعح نب ليعمسا نيا

 نيترعدلا اتلك يفو « كاذل ًاروطو اذهل ةراث نوعدي ذئدعب ةطمارقلا
 ىه « المفو الصا « ةطمارقلا ةك رح نا لب . نييسابعلا ىلع ةنتف
 هكترا ام ناو . برعلاو ةفالخلا دض ةيسايس ةينيد ةيئاريا ةكرح
 « داسفلاو فعضلا نم ميكلم ىرتعا امو ملاظملا نم ن ويسايعلا ءافلخلا

 باقلا  ردتقملاو يفتكملا و دضتعملاو دمتعمللا دبع ص وصخ

 نم مهيلع ماق نم لك دعاسلو سانلا مونم رافت ناك « !  ةكلمم

 ءادعالا

 ففخ هنال ةيدابلا نم مهلجو ريثك قلخ ديعس يبا ىلع عمتجا كلذل
 « ءاسمو أحاص نيضرف اهلعحو ةالصلا رصتخاف « ةدايعلا لاقثا مهنع

 «هوء.ظعو هوريكاو ديعس ابأ ودنلا بحأف, ناضمر موص نم مهافعاو
 « ايبجع ًاراشتنا رثتني هبيهذم أشثنف . هنيعب رظتنملا مامالا هنا اولافد
 اهدصق ؛ دونطا هيلع تدنحف « هنم اهيابرا ىلع مالسلا راد تقفشاف

 يف رشني فيسلا حار مث . اهمزهو ةديدع نك اما يف اهيراحو هنابرعب

 يفن اميف ةديقع نم ةطمارقلا بولق يف لصأت ام ةيصقلاو ةيندلا نادليلا
 نم كلملا ممؤامعز عزتناو ءافلخلا ىلع مهورح تدتشاف . الك دن اقعلا

 تراؤ الث اما . نيرحبلاو فيطقلاو اساو نامع يف نيسايعلا لام
 ازغ نم مهلمو « كيلعب ىلا تاصوف هداملاو ةيدابلا تزاتجا مهسودج

 . نميلاو زاجحلا

 فود



 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ
 هتديصصق يف راشأف مهخيرات يفويعلا برقم نبا رعاشلا مظن دقو

 . هدودج دب ىلع ًارخآ مهرامدو آالوا مهرها نم ناك ام ىلا

 : لاق
 مهجامجج ىسظش نم طمارقلا لس

 امدخ ىلعلا دعي مهرداغو ًاقلف

 مينأُش نيرحبلاب لج نا دعب نم
 امرطاو تاراغلاب ماشلا اوفجرأو

 اهكبانس ىشغت مبليخ لزت ملو

 (”اموأ ةرات ىشغتو قارعلا ضرا

 مهزانم يف سيق دبع اوقرحو
 اممح اهمتاداس نم ترّدقلا اوريصو

 اوكبتناو سمخلا تاولصلا اولطباو
 امص" موشه " اوّصنو مادصلا رب ) ( 2 .

 هفق رعت هلل أ لحسم وذل امو

 امده اءاَق هوك ردا امك لب

 لماوملا مها نم مه ةطمارقلا نا : نيغ' يزياعتالا مرؤملا لاقو

 غلبو ديزقو ةنس نيتس مهتنآف ترمتسا دق . ةيسايعلا ةلودلا طوقس يف

 يا اهنم ىطسولا تاونسلا يف هدسا ءافاطلا شوج نببو مهنيم لاتقلا

 رهاط يبا مههنع ل ةدامشقب ةكم اولخد نأ ىلا (مك٠) ماله ةنس ذنم

 عسئاظفلا ةمتخو دحلا ةمتخ حتفلا كلذ يف ناكف ( هس. ) هوا ةنس

 . لوغلاو

 . نام تادلد نم ةدلد مسا 1(

 , ًاملص اويصن يأ (؟)

 ىفرضو



 برعلا كولم
 هشودحم ةكيم ىلا يطم رقلا نسح نب نامملس رهاط وبا لخد

 يفو مارا دحسملا يف اولتقف < جاجحلاب فيلا اولمعأو مهليخ نييكار

 وبا فقوو . ءاسنلا نم ًافولاو لسحر فلا نبثالث ءاهز اهءاعسو ةكم

 دعص مث 2« كانه تلايق هسرفل رفصو هديب هفيسو ةيعكلا دنع رهاط

 ءادهشلا سوؤر نومرب هلاجر ناك امنمب « لوقي عرشو ةبعكلا باب ىلع

 : مزمز رب يف
 انأ مهينفاو قلخلا قتاخم انأ هللو هلل انأ

 ىلا ةطمارقلا هلمحف هلحن نم دوسالا رجحلا علقب رما كلذ دعب
 نا اما . ةكم ىلا هوداعا ةنس نب رمشع و نيتنثا دعب مهنكلو « ءاسطا

 عا هللاف هئيعي رجلا كاذ وه هوداعا يذلا رجلا

 دضتعملا نب يفتكملا ديع ةطمارقلا ةزوح ْف نيرحبلا ”تدلخد

 ىسالتت م-متدايس تادبو مهرمأ فعض نا ىلا مهتزوح يف تلظو

 ينويعلا ىلع نب هللادبع ريمالا م برعلا نم ةثالث ذئ دنع مهلاتقل ماقف

 جاج لادم لولهبلا وياو 2« .فيطقلا يف شابعلا نب ىبحنو « ءاسحالا يف
 لولبيلا وبا ناك دقو . اومنغ امم ىلع ءالؤه لثتقا م ندرحملا ْف

 برع نم ًأشمج ةطمارقلا هلع زبحف اببف ىصعف هرب زملا جار 1 ًانماض

 درطو ةعقو لوا يف مهرس مكلف ةنراحيلا نم شجي مه زربف < سيف دنع

 عضب هرها ماقتساف ةرامالاب ايف هل بطخ م : ةريزدلا نم مهامع

 ىلع يس هوبا ىلوتسا يذلا شانعلا نب ايرك ل هيلع روظ مث نينس

 . فيطقلا

 ىف ل وابنلا رسك نا دعي نيرحبلا ىلع ايرك ز ىلوتسا نا متع امو

 اللا جرخف « هكللم ىلا اذيا ءاسحالا مضي مطف © ةديدس ةعقو
 ينويعلا مهاربا لآ ىلع نب هللادبع اهريما قيرطلا يف هافالف فيطقلا نم
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 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 ىلع ىلوتسا مث « ةيناثلا يف هلدقو ىلوالا ةعقولا ىف هرسكف رارح شحب

 .٠ برقم نبا مهرعاش لاق كلذ يفو . نيرحبلاو فيطقلا

 لا يبا كلمو شاع نبا كلم راصو
 نظن انل ًادقع انكلم عم لولبم

 اهمكتح رمتسا يتلا ةيث ورعلا ةرامالا سسأف هللادبع ريمالل رصنلا مت

 نم ةيناث 53 محجعلا عزتنا مث . ةنس نيسمحو نيتئم وحن نيرحبلا يف

 ىلع اولوتسا نيذلا 0( نييحن زلا سراف كولم دحا نا كلذو . برمعلا

 ذعس نب ركب ولأ وهو ؛ ةسقؤحلسلا ةلودلا ضارقنا دعب ةكلمملا

 زاتحا مث « اهلتحاو مهم زبف سق ةريزج يف برعلا ىلع لمح يحنذزلا

 ىلع اهدعي ىلوتساو 2« امه ذخاف « نيرحبلا ةريزح ىلا رحدلا هد ونحب

 نييحنزلا مح رمتساو . جيلخلا نادلب نم اهريغو فيطقلاو ءاسحالا

 -ةئس نيثم  هتلود ةدع ةطمارقلا هباشف ناخ زيكنج ربظنا دعب ىتح

 . اهاوهايو

 رامدلا يلايل « يلابالا تداج لوالا لوغملا دبع نم ةئس ةئم دعبو

 ةعيظفلا ناخ زيكتنج هدج لامعا لمكف كنل روميت يناثلا اهنياب « ءالملاو

 .دادغب هلوخد لبق نادلبلا نم هلع ىلوتسا ام يف نيرحالا ىلع ىلودساو

 ةزوح 2 تاخدو لوكغملا مح نم ه توم دعب ةريزلا تحرخ مث

 كش الو دشني بعش « قرشلا نم ال ةرملا هذه برغلا نم ءاح بعش

 . رمدملا ال رءملا يعس اهبلط يف ىعسي هتكلو ةراحتلا

 رهاظم نم ربظم لك ىلع نيلماح قرشلا يف لوغملا ناك انيبف

 « دايعلا نرحذيو « اهنو رمديو نادلبلا نوحتفي « نارمعلاو ةراضلا

 ةميغلا هلله تناك اثيب « ناكم لك ف نازحالاو ليولا نوعرزيو

 . جئزاا بحاصي ءالؤفل ةقالع ال )١(
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 برعلا كولم

 دسفتو « رونلا هنع بحت « ىندالا قرشلا ىلع ةميخت ةفشكلا ءادوسلا
 يرشرلا ركفلا شار دق ناك « ربلاو ٌوشنلا لماوع نم ةاملا يف ام لك
 تناكو . فاشتك الاو ثحبلاو ملعلا ءامس يف لوحي عرشف ايودوا يف
 ملعلاو ركفلا راثب عفتنا ام لوا ىنميلا راجتلا دي يه ينلا ةحالملا
 نادلبلا يف سونايقوالا ءارو مادقالاو دجلا مع عفرت تحارف
 . ةمصقلا

 ىلاغتربلا نابرلا نيفاشكلا كئلوا نمو . راحبلا لاطبا نمز ءاج
 رخمو « حااصلا ءاحرلا سأر و لوح رحنا يذلا ''' اماغ يد وكسف
 ةيصعلا داليلا كلت لاوس ىلا لصوف يدنملا سو نايقوالا بابع
 يف اكلم هتلودل سسا نم لدا ناكو « ةيبرغلا ممالا ةلاض « دنحلا
 هتلود ملع مفرف ا" هيكارك وبلاد وسنوفلا هليمز هدعب ءاجو قرثلا
 هنصحو هيلع ىلوتساف « زومره قميضم « قيضملا لخدو طقسم يف
 يغبي وهو هيف لكاسالاو رزجلا ادقفتم جيلخلا يف مدقتو « ًانمصخت
 لواح دقو دنبلا يف هدالب ةرمعتسمل اقيرط حتفيل « ةرصبلا ىلا لوصولا
 رحبلا يف هلوطسا يف مدقت نكحا مجلي ملف ندع لثحم نا ١5١ ةئس
 نويلاقتربلا ىلوتسا مث ةديدحلا برق نارمك ةريزج لتحاو رمحالا
 طقسم وز ومره اونصدح ام امهو:صحف فيطقلاى لعو نيرحبلا ةريزج ىلع
 « اهيلا مهوقيس دق اوثاك نييناثعلا نال ءاسحالا ىلع اولوتسي مل مهنا الا
 اوناك يذلا نميلا نم اءزج لثموي اهودعف « اهيلع ممدايس اوطسو
 . هيحأ وذ ضعب اولدحا دق

 6مم ع ةنس يفوتو ١+ عم . ةنس دار 172560 06 8 اماغ يدوكسف ١)
 ١غ ه*) ةئس دلو 41101006 56 هك ركودلاد وسنوفلا (؟)

 .( ١هرو ةئس وتو

 فل



 نيرحبلا خومش ةفيلخ لآ

 قتيرطلا حاتفم مولا وه امك نامزلا دق يف مجعلا جيلخ ناك

 الو دنهلا ف ةيبرغ ةلود ندمت الو . برغلاو قرشلا نيب ةراجتلل

 نأ اما . ماتفملا اذه ىلع اهدبب ةضباقلا يه نكت مل اذا اهرما رقتسي
 لقا وه . نايبلا نع ينغف داحلا ةراجتل قرطلا حلصاو لبسا جيلخلا
 نم نمأم يف هنال « لبساو طخ برقاو « يدنملا رحبلا نم ًاراطخا
 ثيح زومره قيضم هبابو تئش اذا نصح وه . حايرلاو فصاوعلا

 نم قيرطلا هذه يف امع اضف . برعلا دالبب لصتت ناريا دالب داكت
 ةرصبلا ىلا جيلخلا رئازج ىلا دنا لحاوس نفف « ةرماعلا نادلبلا

 . زونكلا قيرط يهد ابو رواق رصمث ايروسف دادغبف

 ءانبا نككلو .زياكتالا هك ردي نا لبق لاقتربلا لها كلذ كردا

 يدوكسف يحب نم ةنس ةئم دعب دنهلا ىلا اوؤاج دق اوناك ناو رزجلا

 ملا هللخت « رمتسم ليوط داهج دعب نييلاقتربلا ىلع اويلغت دقف « اماغ

 نم مهدعب سيسئرفلا اوحصرخا امك مثوجرخاف ©« فسعتلاو فيحلا نم

 , هالبلا كلت

 . ةنس يمبرا نم رثكامدي ملف نيرحبلا يف نييلاقتربلا مح اما
 ةماثملا يبرغ ةريغص ةريزج يف رخص ىلع ةباتك نم كلذ ىلع لدتسي

 ناك يتلا جاجع ةعلف دب الحتل امنم ةراحح ةنراحبلا ذخا ١١ دول ىعدت

 نويلاقتربلا الج نا دعب تددجت ةعلقلا هذهو . تويلاقتربلا اهدُس دق

 ةريزجلا هدم نم لقت : ادد لدح ةراحح ىلع يِلا ب ىيكلا ةروص هذه ) 0

 لالخ ةرازو نهز يف زوريف ديعلا دي ىلع نيرحبيلا ةعاق ديدحتل رحح فلا ةّئم

 ةفياخ خيشلل نيرحبلا خيرات اس مامكم يه 55658 ةئس تايعش يي هاث نيدلا

 . ثابينلا نبا
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 برعلا كوام

 ملظ نييناثعلا ىلا دنبلا ةصاع يهو يهلد اح اكس : ضرما لاق

 ناملس ناطاسلا مه زرحف ةدعاسملا مهذم بالطو نيماسملل لاقتربلا

 مود رخأ ىمح لاقتربلا عم اويراحتف دئها ىلا هذ ءاح ًالوطسا يف وناقلا

 نم جرخاو نيرحبلاو طقسم ىلا يلامثعلا لوطسالا ءاسح م هو اهنم

 ١١( كلذ لاقتربلا نم امهف ناك

 « ةلماع ةيوق ديب دنحلا نم ًايئاهن مهحارخا يف زيلكنالل تناك دقو

 . نيينامثعلا ليبس يف ال ةيقرشلا دنهلا ةك رش ليبس يف ةلماع

 لاق . كلذب ًاماع انديزب فلؤااف نيرحبلا نع نييلاقتربلا ءالج اما

 هنم اويلطو يوفصلا لوألا سابع هاشلا ىلا مهاوكش اوعفرف ةعبشلا

 .٠ ايهذمو ًاعضوم مهنه هيرقل ةيامهأ

 هنكلو ةيبرغلا ةدايسلا نم مهصلخو مهتبلاط سايع هاشلا باجاف

 اهويكح نم ةزوح ىلا نيرحدلا تداعف ؛ ةيناه اشلا هتيامح مهياع طس

 تناك امك ةيسراف ةرمعتسم تداع « ناوالاو نامزلا فلاس يف ارارم

 .٠ مالسال] اهلها وعدد يم رضخحلا مالعلا يباحصلا اهءاج مود

 دق ناك أم هيلا برست دقو )َ ند رحبلا ُْق ىس رافلا مكسحلا نكلو

 مككح نم تارثف هلاخت « داسفلاو للخللا نم سراف دالب ىف كلملا ىرتعا

 لالتحا يف ركف م ١ه11/ ةنس كيلامملا ىلع ميلس ناطلسلا بلغت نا دعب )١(

 ١مم ةنس يف نايلس هنيا ءاجق دنهلا يف نييلاقتربلا ىلع ةلمحل ًازك رم اهلعحل ثدع
 اوماق برعلا نكلو , اهيف ةيماح ماقاو ندع لتحاف هيبا ةيغر ققحي ريبك لوطساب
 لوطسالا ءاحف ؛ نيلا_.ةئربلا ىلا دليلا اومأسو اهتيماح |رحيذف كرتلا ىلع لك دعب

 فنأتسا مث ؛ اهيق ينايثعلا مكحلا داعأو ابنم نييلاقتربلا جرخاف ندع ىلا ةيناث يناؤعلا
 . كانه لاقتربلا لها ىلع هتل متبل دنهلا ىلا ريسلا
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 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 لآ رصن خيشلا وهو مهلامح نم يبرع لماع رخنآ نا ىتح « برعلا

 ملف ةرابزلا يف ةفيلخ لآ ىلع ةتلمح يف ناريا ةموكح دجنتسا روكذم

 بمسأا ( ماالهم ه ١191 ةنس) مهتيدو هئيب ةعفولا تناكو . هدحنت

 . نب رصانم نيرحلا ىلا مهلوخد يقر روس ود ىلا هرارفيف

 فرضت



 برعلا كولم

 ةفيلخ لآ

 ةسفيلخ لآ - ٌقاؤللا ةراجت - ةرابزلا ىلا تيوكتلا ىلا جالفالا نم

 - لوالا زيزعلا دبع دوءس ندأ رويظ - نيرحدلا متف س ةرايزلا يف

 ىلع يلوتسي طقسم ناطملس - نينثالا نيد نيرحبلا  طقسم تاطلس

 ب دوعس نبال مهتضوافهو ةرايزلا ىلا ةفلخ لآ عوجر 35 ني رحبلا

 دنع ةفيلخ ل [-هسفن رهؤيو رصتني تاصيفع نبا  دجن نم ةدحنلا

 نيرحبلا ىلا عوجرلا - طقسم ناطلس دنع ةفيلخ لآو دوعس نا

 هم "رأو تاصيقع نبا - رطق يف ودعلا - اهتم ناصيفع نبا جارخاو

 هجرا - نيرحبلا لوطساو نيفيلْلا لوطسا نيب برحلا - نافيلح

 طقسم ناطاسو هحعحراأ بشخ نه ةحول ىلع ثاوحني ناصيمفع نباو

 ديمي ةمحرأ  ةيناث سكني ةجرا - نيرحبلا ىلع موجللا - تاقيلح

 « ورمج ديب ال يديب » - ريرضلا لطبلا - نيرحبلا ىلع ةركلا
 تافاس ل1 بزحو هللادبع لآ بزح - ةفيلخ لآ تيب يف ةئتفلا

 - دوعس نبا نودجنتتسي لادبع لآ - نافاس لآ دمع خيشلا -

 -_ زيلكتالا لخدتو نيردبلا لوطسا - هئادعا ىلع رصاني دمح خبشلا

 دمحم خيشلا نيب عاذنلا - « مكيمحن نحنو مكلوطسا اوقرحا »

 نيوخالا ي فن - نيرحبلا يف ةيزيلكتنالا تاعردملا - ةنتفلا - يلع هيخاو

 . يلع نب ىسمع خيشلا -

 ابترات « ةرماعلا ةمبرعلا نادلبلا نم يضاملا يف ""ةرابزلا تناك

 نم مهو « ةمهالجلاو يلع نبا لآ نم اهناكسو « ٌملؤالا ىربكلا

 ذخف ةليمجو © ةيمح نم ةليصف ءالؤهو « ةبتعإ ينب يا بوتعلا برع

 1 ةبتع يذب رئاشع ريكا نم مهو“ ةفلخ لآ ناكو . ىزئنع نم

 ةفيلخ خمشلا حزنف . دحنب جالفالا نادلب نم راثدلا ضراب نوئكس



 ....ةضصتال للا

 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 هتافو دعبو . ةرحبلل رشع يداحلا نرقلا رخاوا ىف تيوكلا ىلا هلهاو

 هانبا ىلع اولزنف ةرايزلا ىلا هلهاب ءاجو تيوكلا دمع خيشلا هئبا رجه

 . يلع نبا لآو ةمهالجلا ميم

 نع ءاج . اميكح افيصح « ايقت ًاعرو ةفيلخ نب دمت خيشلا ناك

 ىغي ءاج . ُولُوالا ءارش هدصق رهاظو هرمأ ىلع ايولغم تي وكلا

 ةرايزلا لها هيحا . ً؟رفاو نينثالا نم هظح ناكف ةدابسلا ال ةراحتلا
 مهنيب اوميقي نا هموق ىلاو هيلا اويغرف « هيأر ةلاصاو همرك و هعرول

 . مهيلع هورما مث

 خ_شلا هنبا هفلخ يسا.سلا ولولا رحات دمحم خيشلا يفوت امدنعو

 نم ءيشب هحزم ىوقتلا نم ءيّس ريغ هيبا نم ثري مل يذلا ةفيلخ

 مكحلا يف هفلخف < ةكم ىف ىفوتو . ه 1١191 ةنس جح دقو . رعشلا

 برتحا يذلا حتافلا دمحا  متافلا ىعدي وهو . دمحا خيشلا هوخا

 « روكذم لآ ردن خيشلا يا نيرحبلا يف سرفلا لامع نم لماع رخاو

 ْ . ةريزحلا ىلع ىلوةساو هيلغف

 « راحتالا ىلا اهلها داع « ةرابزلا يف ةفيلخ لآ ؟- رقتسا ال

 يف هنوعس اوناك يذلا ؤلّوالا ءارشل نيرحسلا ىلا نودصقب اوناكف

 لما نوهركي ذئموي مو ةعيشلا لها نم ةنراحبلا ناكو . دنهلا

 نيقيرفلا نيب فالخ موي تاذ ثدحف . ءادعلا مه نوريضيو ةنسلا

 « ةرابزلا لها هل رأثف « ةفيلخ لآ مدخ دحا هيف لتق”لاتق ىلا ىضفا

 مهل دعاف « رصن خيشلا مهمك احن ءالؤه ثاغتساف ةنراحبلا ىلع اولمحو

 نم اوند املو . ةدامقلا هسفنب ىلوتو دونطلاب ةزبجم نفسلا نم ًالوطسا

 « ةرسك رش مهورسكو مهوبراحف نفسلاب اهلها مويلع جرخ ةرابزلا

 نم تلخ دق تناكف نيرحبلااما . ربشوب ىلا نيبراه اوملقأف
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 ب رعلا كولم

 .ه اإل ةنس اهيلع ىلوتساو هموقي دمحا خيشلا اهلا راسف « ةيمالا

 تناك . ةكم يف عدولا رعاشلا هوخا اهيف يفوت يتلا ةئسلا يهو م 47
 يعاود نم اةياس تناك ا؟ يدمح الا متفلا لماوع نم ذاؤللا ةراث

 . ةرابزلا ىلع دمحم خيشلا هيبا ةرامأ يف حالفلا

 يف هتصاع ىلا داعو © نيرحبلا ىلع هليق نم الماع دمحا خيبشلا ماقا
 هنبا نال . نيئس عضب ريغ رصنلا رامثب هموقو عتمتسي ل هنا ىلع . رطف

 ناك و . ةدارالاو يأرلا فيعض ًاراوخ ناك هفلخ يذلا ناماس عيبشلا
 راصمالاو نادللا مستو 4 زف دحأ يف لحجر مايالا كلت ف غبت دق

 دبع ريمالا وه لجرلا اذه . ةيصاقلاو ةينادلا لئابقلا ىلع يلوتسيو
 ىلا هش ورحب لصو دق ناك يذلا ةسياهولا ماما دوعس لآ زيرعلا

 خمشلا مهمدقتي | رئعظف «مهيلع يلوتسي نا رابزاا برع فاخف“ ءاسحالا

 . سس رحيبلا ىلا ناماس

 رطخ ف اوعقوف « ربلا رطخخ نم « ةرهاقلا ةباهولا نه اوبره

 . طقسم < اح ناطملس دمسلا هعفديو هدوقي رحبلا نم مهءاج دّساو ىهذأ

 ءاحف ديدحلا نيرحبلا مكح يف اجاجوعا كردا ناطلس ديسلا نأك و
 « ايداعم ال ايلاوم ناماس خيشلا هلا ردابف . هقدسو هل وطساب هماوقي

 لوقي امك « علطا دق ناكو .٠ لاتقلا ىلع ةثراحملا هارك اب بغرب ل هنال

 ىلع ءاليتسالا يف هنوبنؤرب طقسم عاج ىلا مهتايتاكم ضعب ىلع « خرؤملا

 .ةسعرلا يف لدعو مكحلا يف فاصنا ناماس خيشلا نم اذه . مهدالب
 يذلاو ناطلس ديسلاو هدقع يذلا محلصلا نكلو ! بعشلل ةدارالا

 يف دعم ال « رفاظلا طقسم كاح ىلا ةئيهر هناوخا دحا مدق هيحوت

 ديسلا هئيا ناطلم ديسلا ىسأو .٠ لاجرلا مش نم ةعيبدو ى زلع نيع

 . طقسم ىلا مئانغلاو ةنيهرلاب داعو نيرحبلا ىلع ًاديعس
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 ١ نيرجبلا خويش ةفيلخ لآ

 ا مثرما نيلكو م نولازي ال مهو مهذب ةرابزلا ىلا اوداعف بوتملا اما
 01 يفوت .نا دعب « نيرحبلا عاج رثسال اوضرن موتك و . ناماس ضيشلا ىلا

 اوملط . كاذب دحن ريما نوضواقب اوعرشو « طقسم يف ةئيهرلا هوخا

 كدق ناك هنا عم « ةينيدلاو ةمموقلا لح رلا دصاقم نم عاشو رهظ

 ٠ نيم رحلا ىلع لكم ود ىلوّتسا

 هاوعس نبا داوق دولأ ناصسسقع نب مههاربا اذه ِإ بودع ا اورشا

 ىلاهمضيل ةبتع ينباي همجرتسي  مكككلم عجرتسي هشويحي ءاج لسابالا
 تاوق تلخد . تراك كلذكو . د وعس نباو ديحوتلا لها كلم

 نم هوجرخأو هوم زبق ادعس درشسلا ارويرضف ن.ردبلا ىلا دحنو ةرايزلا

 . ةريزاطا

 الو نوك رشم ةنراحبلا : .:راصيفع نبال مالككلا ناكو

 دئاقلا مهافعاف ةفيلخ ل 1 اما . ديحوتلا لها الا نيك رشملا حاصي

 عسفرب نوركفد أوعرشو 4 نان ومغم نيرو دم ةمذأث أوداعف ٠ ةرايزلا

 نبا بدوا نم هلق نم لسربي هلع ةيعردلا ف مامالا ةرضح ىلا مثرما

 مث انيبو نيرحبلا ىلا عوجرلاب مهل نذأي لقالا يف هّنلع وا ' ناصيفع

 ترماو ةرايزلا ىلع تلوتساف ريبكلا مع-تافلا تابرس نم ةبرس مهيلع

 هابأ ذسَقَو فاش دق دوعس ريمالا نآكو . د ىلا رفسلاب ةفملخ لآ

 .٠ زيزعلا كمع

 ةيباهولا ماما اولباقمل ةفيلخ لآ نم ةثالث ه ١84 ةنس ىف رفاس

 نذأي مد ممدافو دوعس ريمالا مرك ا اهيلا اولصو اماف . ةيعردلا يف

 )١١( ؟ برعلا كولم
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 برعلا كولم
 افويض رصقلا يف مهزنأف ةفيلخ لآ اما . عوجرلاب ةرابزلا نايعا ريغل

 . هيدي نيب ءارساو « هيلع
 يذلا لجرلا نا طلاس نب ديعس ديسلا ىلا مهعوجر برغتسي الف

 ناصيقع نبا اوجرخيل ةرملا هذه هنودحتتس « نيرحبلا نم هوجرخا

 لآ هلاوخا لوسر لضف لآ دمار نب نمحرلا دبع خرشلا ناكو . اهنم
 نم رفظي 0 هناهدو همزع ىلع , هنكلو . طقسم مكاح ىلا ةفيلخ

 ىلا رفاسو لاملا نمحرلا دبع خشلا ذدخا . انوع لاملا ريغب ديعس ديسلا '

 ةسسرع ةرمعتسم اهيفو ةيبونلا ةهطاقملا س'رنف ىلايرخاب وا سراف دالب

 لسراو - بورما موقت لاملاب أشرح مهم فلأف روصنلا برع نم

 لآ ءاجف . موجبلل اوبهأتي نا مهنم بلطيو كلذب مربخي هلاوخا ىلا
 هدون>و نمحرأأ ديع مومحا نبا عم اودحتاو ةرايزلا نم مهاجرب ةفءاخ

 . ةريزملا نم هوحرخاو هورسك و ناصيفع نبا شيج عم اوعقاوتف

 نب ةّحرا ىعدي لجر ىلع كانه لزنو رطق ىلا ًابراه يدجنلا علقا
 . ةمهالجلا رياج

 لآ لقنو نيرحبلا ىلع لضف لآ نمحرلا دنع ىلوتسا نا دعب
 دوعس مامالا ملع املو نوريثك برعلا نم موق مهعبت اهيلا ةفيلخ

 دبع خسشلا نم ةريزملا عاجرتسا لواح ًاموزهم ناصيفع نبا جورخ
 هللاديعخيشلا لسرأف. ةيعردلا يف ءارسالا هلاوخا دحا ةطاسوب نممحرلا
 اوريو نمحرلا ديع ريخ اوعلطتسيل هلاحر ضعب هيحصي مهنم دمحا نبا

 . ةفلخ لآ ةدايس اهملا ديعبل وأ هسفنل نيرحبلا ىلع ىلودسا ناك اذا ام

 . ىلوالا ةرطفلا ىلع نولازي ال نم يفو غباونلا يف ةجاذسلا يه

 لوقي خرؤملا نكلو « هلاحر دوعس ماهالا هب ىصضوأ ام ملعت ال

 رحت فيك .  مالكلا نم نشملاب نمحرلا دبع خيشلا ىلا اوؤاج مهنا
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 نيرحبلا خويس ةفيلخ لآ

 خيشلا لاقف + مامالا ةضبف يف مهؤابآ و نيرحبلا ىلع اولوتسي نا لايعلا
 خسشلا كاذ ذا مدقتق نورضاح مهناف « لايعلا مكنود : نمحرلا دبع

 ةحاح الو انسفنال ني رحبلا اند نحن : لاقو ناماس خيشلا ْن ةقماخ

 . 37 مهئاعساب انيممو مهنم انسكي دقو . انئانآب انل
 اولاقف « دحت لاحر بضغاف هيبا فعض نع عاحشلا دلولا ردفك

 اأاطي نا رفاملاو فخلال نكي ناك ول : نمحر لا دبع خيشلا نو ةدهي

 تيسقأ نكمي ناك ول : الئاق مهاجاف . ةاصح ةاصح اهانرثنل نيرحبلا
 . اهلفسا اهيلاع انلعجل ةيعردلا ىلع لطي نا "” يرياجلا

 .اهم دبل «يرياخلا تدق“ ريغب ةمعردلا ىلع تعب رادقألا نكلو

 لها براحي يرصملا اشاب مهاربا ءاج ليلقب اهدعب وا ةنسلا كلت يفف

 نيرحبلاو رطق لثم ةريغصلا ءازجالا نع دوعس نبا مامالا لغشف دحن
 مهك رتو ةفيلخ يني حارس قلطاف 2« فارطالا يمارثما هكلم يف

 . ماكحالا مامز ابمف نولوتي ةريزملا ىلا اوداعف « مهنأشو

 يفو ٠ ني رحبلا ند ةميرق رطق نال « كلذ عم وجلا مهل “فصي مل

 ةمهاللا رباح ني ةمحرا ناكو . ناصيقع "نبا هدنعو « ةمحرا رطق

 مويدابب ناك لب « ةفيلخ لآل “ندب ملف . ادينع ًارامج هموق ق ًازرزع

 ناصيقع نبا ءاج مث . مهيدي نم ةرامالا عازتنا ف ىعسي و ةدايسلا ف

 يلجر نم رظتني' ناكو « نارأثلاوناتعزنلا تدحأوف ًاروفنو الغ هديزب

 يف مهرمأ رقتسا اهدنع « ةفماخ لآ نكلو . لاتقلا ةرءامم ردطق

 . رطف ىلا اورحياو ةيعارشلا نفسلا ند ًالوطسا او زمج « ني رحبلا

 دق ناصيفع نباو ةمحرا ناكو ! لأ ءاسش نا اهقرحن إ هللا ىلع انلكوت

 )١( همساي انيمس : مهلها نم ًادحا تردقفي امدنع برعلا لرقي ,
 . نمحرلا دبع ةنيفس مسا يرباجلاو ةنيفسلا فنا تيبقلا (؟)
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 برعلا كولم

 ! للا ءاشننا انل يه! هللا ىلع انلك وت . برحلا ايهأتف كلذب اهاع
 ةمحرا هيف مقملا ناكملا مامأ مهتفس ن ويفيلخحلا فقؤاق ليللا مخ

 ًارهام احاالم ةمحرا ناكو . رولا ىعدي وهو .ناصيفع ناو

 ..  هراونا ىأر ذا ىدعلا لوطسا ةروائم هرست ملف ًاريبخ ًادئاقو

 .اهيف دمحا نب هللادبع خيشلا دوجوي ءيسنت مهاربا اي نفسلا هذه ةئنعت

 تاه .ةيعردلا يف نيسوبحلا نم هللادبع خيشلاو : ًامكبتم مهاربا لاقف
 . ةمحرا اء كت وبن نع ليلدلا

 خيشلا ريغ نوكي نا نكمي الو « ريبخ دئاق ةئيعت اهتكبعت

 نا هلاجر دحا رماؤ ًاحارس ةيف لعشاو ًاقروز ىعدتسا مث ..شادبع
 نوكي نا ىشخ كلذ لوطسالا دئاق ىأر اماف « نفسلا ءارو هب فقي
 هلم م وحط (مفد هءارو كفقت نا هنفس رمأف 2« ةمحرا نفس دون روثلا

 للا دبعخيشلا نا نقيت كلذ ةحرا ىأر انف .دلملاو ودعلا نيب ًاروصخم

 . ةمبركلا هتردقمبو هئاهدب بحعاو لوطسالا دئاف

 . رحبلا ىلا اني ايه . مهاربا اب ةك رحلا هذه ينرست ال
 ناقيرفلا لباقت رحفلا جالبثا دنعو « رحبلا ىلا نفسلاب اوجرخ

 . ةيفاك نكت مل هتوف نال موقلا لتاقي الا مزطا نم نا ةمحرا كرداف

 ىلا زءواف « هنم ةنابج اهنظو كلذ هل لاق اهدنع ناصيفع نبا ظاتغاف

 , 3١ ع بروح » نا هلاجر دحا

 ""” اهالخ هبرد قياضت اذاو هتريرج رحي لجد يف ريخ ال
 رشنب رما مث . اهيلخن ام هللاب ال : الئاق ىزتعاو ةححرا بضغف

 . لاتقلل زربو عارشلا

 . دن برعو ييئانبثلا حالطصا نم يهو جزه يا بروح )١(
 . يماعلا يا يطبنلاب دجن يف ىعدي يذلا رعشلا نم اذه (؟)
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 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ

 تّنأو « ةعرشالا تمطالتف « ضعبب ابضعب نفسلا :تكيتشا
 هللا دبع نب دسار ة ةئيفسب ةمح را ةئمفس تقصلو « تامدصلا نم باشغالا

 دْسالا رطألا ةءاس هعنم امك رخالا بنْطا نم ةئيفس همهدي هوبا ءاحف

 : ناصيقع نب الل وقي هللا دع خيشلا نياع دقو ةمحراب ينأكو ٠ رارفلا نم

 . يهاربا اي هذه 9 يتؤبن ىلع ليلدلا يغبتا
 تقرباو 2« صاصرلاب قدائبلا تودف « نيعملا نيب سيطولا ىمح

 «جاومالا تبضخف بك ارملا نم ءامدلا تلاسو «فوسلا ناخدلا لالخ
 ببشلا ابونم ترياطتف « ةعرشالاو بشخلا ف نارينلا تلعتشاو

 نبإ اب هذخ 9 يتءومذ ىلع ليلدلا يغبت - . ةيبتلملا اياظشلا تطقاستو
 ُءار مهيفو « رحبلا رعق ىلا :صاصرلا قباست ىلتقلا تحار . ناصيفع
 تبقبقو «ةيحرأ ةنيفس ناخدلاو ناريثلا تدحح م . هللا دع خيشلا ندب

 ةمهالطا ديس اجنف « لاطبالا مدي بضحلا جوملا دبز اهتشرع قوف
 بوتعلا برحتيأر له - . بشخ نم ةحول ىلع ناصيقع نبا هفيلحو
 . ناسللا هنم لقعو ميهاربا”مصأ لوحلا نكلو ؟ مهاربا ا

 مل . لاوهالا مهتمصتو ةميزهملا مهتكست نمم نككل ملف ةمحرا اما

 ىلا ةعقولا كلت دعب رفاسف « هدارم ىلا ناصيفع نباو هتك رش ىف قفوي

 . ناطلس نب ديغس اهمكاح دو بطخي طقسم
 ينورسكو ةرم كورسك .يئادعاو ديعس اب كؤادعا ةفيلخ لآ

 . هللب ال . مضلا ىلع نوماني نمم ديعس اي تسلو

 . هنبأ سأرب ديعس فالخو « بوتنعلا زعب ةمحرأ فاحو

 تاغ بف هنا كلذو ءادعلا نييفيلخلا طقسم ”بحاص بصان مث

 دبع خيشلا مهيفو « دنهلا نودصقي اوناك ةبنراحملا نم رات ىلع موي
 : يلقن طقسم ىلع اوجرءف ؛ ربكالا هودع لضف لآ نمحرلا



 برعلا كولم
 ةعاطلا مهتم بلطي نيرحبلا لها ىلا بتكو . ةعلقلا جرب

 نم ةلح هئم تناكو « ناماس خيشلا احلا هباحأف . جارخلاو

 انممسو مهانيسن دقو ءالؤه نع ىنغي اننا : برطاو ةسامسلا لمح

 . مول اهماي

 نيرحملا ىلا هلوطساب ءادف برحال بهأت دق ناكف ديعنس ديلا امأ

 اوماقاو « ةريزطا ءىطاش ىلع ةرتس يف اولزنف «ةمهالطا ةمحرأ هبحصب

 كيوتع : الئاقديعس مكبتف . ةنراحبلا عئالط ربظت ملف مايا ةثالث كانه

 تربظ امدنعو « يبوتع هنال ةمحرا بضغف - اوتام يا  اوباغ

 يبوتع مه : الئاق حاص يلاتلا مويلا حابص يف ليخنلا لالخ مبمالعا

 . هللا ىلع لك وت . ديعس اي اورهظ

 ةعيزه نع ةعقولا ترفسا ىتح نيشيجلا ماحتلا دعب ةعاس نكت ملو

 "يه هدالي ىلا ديعس ديسلا عجر انف . رجببلا ىلا مهرارفو طقسم لها
 كلذ نع هتبن ةزوم هتخا نككلو . هدنع نيلقتعملا ني رحبلا راجت لتقب

 لود . مهلتق يف رخف يأف كديب ىرساو ةداوج يف مه : ةلئاق هتبناو
 ناكموخاو . ةيناث ةرم اهيلع زمج يا . كيخا رأثي ذخو نب رحبلا ىلع

 . ةرتس ةعقو يف لثف دق

 نيرحبلا ىلا داعف ًانسح ًاريثأت ةزوم هتخا ةماهش كيعس يف ترث

 يذلا ناماس خيشلا مثريما عم ةدهاعم دقعف ةرأا هذه اهلها لاس هنكلو

 نرا اهطورُش نمو « لاتق نود ديعس يبا ىلا اقباس ةريزجلا مس

 حارس قلطيف طقسم ماح ىلا جارخلا نم (مسق نيرحبلا لها عفدي
 . هدنع نيلقتعملا

 خسيشلا هوخا مكحلا ىلوت ملاسملا لجرلا ناماس خيشلا ةافو دعبو

 الةحرأ ناكو . نيرحبلا يف ةفيلخ لآ نم ثلاثلا كاملا وهو« للادبع
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 نيرحبلا شويش ةفيلخ لآ

 بوركلاو نامزلا نكل . الاتق الا تومي ال ًايصخو قزري اح لاب
 يف راطخالا قشعت يذلا بلقلا اما . رصيلاب تبهذو مظعلا هنم تهوأ
 ال يذلا رونلا كاذ همف دمي مو © بصن وا”يهو هرتعي ملف دوملا لييس

 هموق ضعب هعمو ةمحرأ ماق . تاثلاو ةعاحشلا ريغ يف ًافرش ىري

 فياح ال ةرملا هذه هدحو ةمحرا <« نيرحبلا ىلع ةركلا ديعي

 ع ةسورطغ» ةروهشملا هتنيفس ايكار فيطقلا لخدف . هل كيرش الو
 اهدوقي جرُخو لاجرلاب اهنحش دقو نفسلا للادبع خيشلا هيلع دارحف

 ْ . هسفئد

 عارشلا سثنب رمأف ©« فيطقلا ءانيميف ريرضلا لطبلا ةمحراب ا وطاحا

 ةشورطغل اوحسفأ . هبلط ىلا بيجاف .٠ لاتقلل ًاعستم ًانادمم بلطو
 ناكحو . بناج لك نم الع اوضقنا مث « رحبلا ضرع ىلا تجرخف
 هديعوةيئج ىلا ريغص هل نيا هعمو ةنيفسلا ةئازخ دنع سلاج وهو همحرا

 اهداوق نعو هيلع ةمحالا نفسلا نع لأسي هسأر قوف فقاو رارط

 ردصيمث . انقحلت ال هذه  انتلباقم ىلع أرحب ال اذه : لوقف ةنوريخسف

 امدنعو . صاصرلا قالطا ودعلا نولدابس هلاحر اهيب ةيتونلل رهاوالا

 : لاقف اهب هوريخا « ةسورطغ » نم ناماس نب ديحا خييشلا ةنيفس تند

 ل هنا يا . نادبالا تامعان سمالي ال هيج نال « ةلاح ال انقياطب اذه

 ٠ جوراد

 ( ناقيرفلا دلاحتف « ناتئمفسلا تقدالت ديد لش صاصرلاب لاَتق دعب

 «هناسلب براحي ريرضلا ةمحرا ائيب « ىراعطلاو اههتسب برغلا دتْساو

 «© هنبأ ةراث لأسو «© هرماوأ ردصدو « هلاور ض رحدف شه هنانحو

 5 ًارارط هددع ريخاس ًاروطو



 برعلا ك ولم

 0( لقدلا دلع

 9؟ اوراص نيا نآلاو ... اويشح . اوشح

 ا" ملنلا اودعص

 « لمملاب ةريخالا هتملك نرق ذا« يدبإالا هتوكس ةمحرا تكس

 يتلا دورايلا ةريخذ ْف اهاقلاق ران ىلا دمعو «هرحح ىف هعضوو هئيا دخاف

 هسف تقرغ يود ىودف . «ورمش ديب ال يدب » . هتحن تناك
 ةشرع قوف ءامدلاب بضحخلا ديزلا كحضو اهلح قدانيلا تاوصا
 . ةسورطغلا

 « ةمهالطلا ةمحرأ ةحيذ » نيرحبلا خيرات يف ةعقولا هذه ىمست
 ةحاس ىف الطب تام نم لك سلا محر ٠ هديل و هدجم يه لف
 . ىغولا

 ىلا حارف هيبا رأثب ذخالا لواح رشب همسا رخا نبا ةمحرال ناك
 دق اوناكمهما اهو . ةفيلخ لآ ىلع هدجنتسي ديعس ديسلا طقسم بحاص
 مهماعي « ةمحرأ نبا رشبل ماركا « ديعس ءاج جارخا عفد نع اوعنتما
 ةعقو لوا يف هرسكو هشدحي هللادبع خيشلا هل جرخف . د وبعلا. ظفح
 . فالا ةثالث هلاجر نم لتقو

 بياش مهيف ام فالا ةثالث بياجع هبتع ينب اب بياجع
 ضعبو لاذه نب ديزه» هفيلخ لآ عم ةعقولا هذه يف براح دقو

 .٠ ذل ت رايعلا هموق

 )١( يراصلا: لقالا ,

 ةنيفسلا رخؤم عطس مينلا (؟) ,

 ىزنع نم دخفلا اذه ىلع نيررمؤم كيدبف مويلا مهخيشو لاذه ون لازي ال (ع)
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 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 حتفلا هيلا تيبحف هللادبع خيشلا نم ًاذخأم ردنلا ةوشن تذخا
 اثح زبحف فالخاا دجن ريما نيبو هنبب ددحت دق ناكو . رايعتسالاو

 ىلا' مث « اهيلع ىلوتساف تورآت ىلا مث « اهحتفف نيراد ىلا هب راسو ًايرحب

 «هتاحوتف فهفقوت دحن شويج تءاحفف . اهرصاحف فيطقلا ىف تابسس

 ىلوتسادق ناك ام ةنقفلا كلت هتدقفا لب . هتمب يف ةنتفلا مهدعاست تماقو

 . فيطقلا يف هيلع

 وه برعلا ءارها تويب يف ةفولأملا نتفلا هذه لثم يف بيسلا نا
 تاسفائمو « ءاقشالا نيب نئاغض هنع أشني يذلا تاجوزلا هدعت لاغ
 . ةفلتخم لئابق نم نك اذا اصوصخ تابمالا نيب

 ؛ ىلع ينب لآ نم مهما ةثالث مبنم دالوا ةرسشع هللا دبع خيشلل ناك

 ىلع اوجرخف . ةرابزلا لها ىلع مالكلا يف اهركذ "رم يتلا ةريشعلا

 مفلاوخا نودحنتسي ١١ ةليوألا ىلا اودصقو ةرامالاب نوبلاطي مهيبا

 نب دم خيشلا هيخأ ديقح ةدامقي اشمح مهبلع بالا لسراف . اهف

 اوباتف « ىلوالا ةعقولا ف مهم زهو ةلياوحلا ِق مهمجابف ناماس نب ةفملخ

 ىلا عوجرلاب مهل نذاو مهنع افعف « نيعئاطلا نم اننا « مهيبال اولاقو

 ٠ نيرحبلا

 لمح يذلا لجرلاب تلح مهنم تجرخ يتلا ةنتفلا حور نكلو

 ةلي وحلا ةعقو نم تاونس ينام دعب اهنورق تربظو مهمبأ مسأب مهيلع

 ثلا ىلع ماق“ تاماس خشلا ملاسملا لجرلا ديفح , دمح خيشلا نا كلذ

 ؟ ه5 ةحفص حرش عبات

 م

 تاروح يداو دنع ضرا يف نومسقي لامشلا رئاشع نم مهو . تارايعلا ىمس يذلا

 . قارعلاو ايروس نيب
 . رطق نم يلامشلا فرطلا يف ةيرق ةليوحلا )02:0(
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 برملا كولم

 ناكو . ق“رحلا يف هرصاحف « هدالوا بيدأت ةرجا هاضاقتب نأك هللادبع

 قي وهو امهم ىلا ناليي عاف رلا يف ذئموي نائكاسلا ناماس همخا اندإ

 ًاشدج امهنم لكك زبجو « هيلع رئاثلا امهيخا نبا ىلع امهرصنتساف . امهب
 ةفيلخ نب دمع خمشلا ةيناكلا ْف رح دلاف نيتعقو ْف اويرتحاف .| ريك

 دجنتسي حار ًارس ةئتفلا ىعري ناب يلع خيشلا هاخا لكو فا دعبو
 . ءايرقالا ىلع ءادعالا

 لآ ىلا لسراو رطق ىلا داعف « اهريما هدصف دحن ىلا ًالوا رفاس

 مهوعدي سراف لاما نم سبق ةريزج يف ذئموي اوناك نيذلا مهاربا

 مهعمو نيع رسم ةوعدلا اوملف ٠ نيرحبلا ماك نيقباسلا مهئادعا لاتقل

 يلعخيشلاو رّطق يف دمحم خبشلا ناكو .ةمحرأ نب رشب مهسئرب ةمهالجلا

 . اه شويا زييحتو ةنتفلا ران مارضا يف نانواعتي نيرحبلا يف

 هللادبع خيشلا ىلع شيجب ىلع خيشلا جرخف « لاتقلا موس فزأ

 هشدحم دمح خيشلا ءاح مث . اهملع ىلوتساف عاف رلا ىلا مدقتو ه رسكف

 ريعف ق”رح لا يف هللا دبع ييشلا ناكو .ًارصتنم اهلخدو ةمانملا ىلع فحزف

 هلاجر ضعبو أداف .ًالابز هلع ناك لاتق نيرئاثلا نيبو هنيب عقوو اهيلا
 للادبع خيبشلا "رف . انيصح نصحلا ناك امو « اهيف اونصحتف ةعلقلا ىلا

 دحنتس تثد وكلا ىلا ءاج ابئمو « سراف دالب ىلا ًايراه ةعلقلا نم

 لشفلا كانه هيمصل نراكو دج ىلإ اهتم راسق : ةدجشإ م اممكاح

 انيزح مايا دعب تامو « اهيف ضرمف طقم ىلا ذئدعب رفاسف « [ضيا

 . ادب 0

 نيتنثا نيرحبلا يف ةفيلخ نب دمه نب دمحا نب هللادبع عييشلا مكح
 . بورما نم مقع ام يفو « نتفلا عمش يف اباح ىضق « ةنس نيرشعو

 بسلا ناك يذلا « ناهس نب ةفيلخ نب دمع خشلا « رئذدلا دمح هفلخو
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 زياكنالا لخدت ىلا ىدأ بورحلاو نآفلا نم هنع أشن امب قاقشلا اذهو

 يف زيلكنالا ةصق صقأس . ةسايسلا « نيفس » اهقشعتب يتلا ةملثلا تف

 .٠ اهناكمو ا 2

 دمحم خيشلاب قلعتت خيراتلا اذه نم اهيف نحن ىتلا ةقلحلاف نآلا ام

 ناك هنا هتريس نم مدقت امم ءىراقلا ملع دقو . ناهس لآ ةفياخ نبا

 وبدت ةيدحع ةهادب د ناك هناب معي ل هنكلو 2 ًامادقم ًاموزع (ءاجش

 انما . مايالا هم ع ٌؤينتلاو « مالحالا ريسفقت نم هلئكمتف او رلا نم

 ةبنائعلا ةلودلاف « ىرغ الو . ىلعالا هلاثم ءابرطلا تناك دقف ةسايسلا ف

 مالا رظني نيرحبلاو ءاسحالاو تيوكلا ىقمرت تأدب دق تناك

 مهمدق تتبث نا دعب « زيلكتالا ناك و « جيلخلا يف اهتدايس لبح مأرتف

 ع ركلا مثدصأقم ىلا نيةلودلا نب قمضملا ف نوري ؛« رهشود ْف

 ًاروطو“ ةرات موسسه د لولولاك موتي مانق اذا لم خيشلا مالب لبق

 ةعاقلا يف رمشني ناك هنا لبق . مهنم أدحا ًانطاب يضرب الو < مبكحضي

 جربلا قوف ايناربا .اماعو اهنم يبرغلا جربلا قوف ًايناؤع اداع « نيملع

 نا اوماعو ةسايسلا همىله رس . اوكردا ةيلكتالا نكلو . ىرخالا ىلا

 . امحامن 5 ريسز ا سم مهسفنا برعأا ف

 نئمطم مككحف م1845 هاهم ةنس مككحلا دمع خسشلا ىلوت

 روظب نكل 3 هئادعا نه دحأ اهءانثأ هلع جري ١ تاوذس كس لالا

 يف مامدلا ىلا مويلأ لم وقس كععي اودره - هللا دمع خسشلا هفاس ء ائيا نا

 نما ل 1 لعم وب فيطقلا ف ناك دكدهقؤ . كلذ نرسهأت اوناك فيطقلا

 ؟7بوع



 برعلا كولم

 لآد و دحتاف . نيرحبلا كللع عماطلا فيرط نب ىسيع مهميعزد يلع
 .دمخ خسيشلا ىلع برملا فتردربشي رطف ىلا اوٌواجو هللادبع
 قولا يف لتقف ةيوس مأ يف مهل زان ريبك شيج س أر ىلع املع هاخلا

 1 نييراه هئاوخاو هللادبع نب كرابم خيشلا لفقو فيرط نب ىسيع

 كنود - ... رخآ فيلح يبو دالوا ايابمزلي - ... مامدلا

 . ةوعس نباو كرايم اب

 عجرتش برحال ضمن يذلا يك رت نب لصيف ذْئموي دن ريما ناكد

 راسو رحبلا يف شيحب مهد ثعب نأب مهتبلط باجأف . هدادجا كلم
 نيرحبلا ىلا مهراصناو هللادبع لآ رحب امدنعو . برب اشيج هسفنب دوقي
 ةيناث مهبلغف . مهتمواقمل ارحبو ارب شويجلا دشح دق دمج خيشلا ناك

 رشب دلالا ةفلخ لآ ودع نباو كرايم خيشلا اهيف لتق ةيرحب ةعقد يف
 اوحلفي مف مهببا.رأثب اوذخأي نا ةثلاث هللادبع لآ لواح مث .ةمحرأ نبا
 رشعدحا ما_ئهدلا يف دمحم خرشلا وخا ىلع خيشلا مهرصاح نا دعبف

 ةطاسو ةرملا هذه نوكتيل دوعس نبا ىلا اوأل مهتك وُس فعضاو ًارهس

 ةروربملا ةمهملا هذهب لصيف ريمالا ماقف « مهمع نبا نيبو مهنيب حلصلا
 مهنع دمحم خيشلا افعف نيرحبلا ىلا هللا دبع لآ داعف . نيحلفملا نم ناكو
 . ماركالا ةياغ مهمركاو

 يف ةنتفلا ران دمحم دكت ملف . دمحم خشلل و ىلا فصد ل كلذ عمو

 ماقف « نيرحبلل ةعبات دئموي تناك تلا ر طق يف تاعتشا ىتح فيطقلا
 فتروددييو ةعاطلا رين نوءلخي ي نام نب مساق خيمشلا مهس أر ىلعر ابلها

 .دوعس نبأب ةفماح لآ

 يلع خيشلا لصوف .٠ ةاصعلا بدؤيل ًايلع هاخا دمحم خيشلا لسراف
 فيسلا ابلها يف لمعاف « ةتغب اهلخدو ؛ رطق ةصاع ةح'وتدلا ىلا هشدجي
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 نيرحبلا خومش ةفلخ لآ

 وفعلا سمتلي ني رحبلا ىلا مشاق خيشلا كلذ دعب ءاج .ًاريمدت اهرمد مث

 يفو !_.هرسأب رطق لئابق كلذل تجابف:« نحسلا يف دمحم خيشلا هاقلاف

 امف نينرحبلا نومحا ب. نفسلا نم لوطساب اوؤاحو معتلا برع مهتمدقم

 ناكم يف ثدحف « لاتقال ًادعتسم رحبلا يف اشيح اودحو اهملا اولصو
 بيلالكي تكشف نفسلا اهمف تقصالت « ةديدُس ةك رعم ةّسماد هعسا

 . ةنراحبلاز وفلا ناكو ىلتقلا مدنم ءاملاهجو رمحاف ناقيرفلا دلاجت و« دي دحلا
 لحدت ف بسلا ) مادكال ه 044 ( هذه ةسماد ةعقو تناكو

 ش نيرحملا نوؤشب زيلكتالا

 ف نوءسيو مسا نوغبب زياكتالا نا ف ْن وكلش نعم تس

 يف نوعسيو ملا نوغبي مث لب .. يمجعلا جيلخلا يف نمالا ديطوت

 5 ممسامس دمد د اليبسو ممتراحتا 5 ٍرط هن ودخش ناكم لك يف هديط وت

 « جيلا نأ نيرحبلا خيرات نم هتدرس ام يف ءىراقلل ناب دقو . دنهلا ف

 اميبسي يتلا بورحلاو نتفال ًاحرسم اًئاد ناك « قرطلا هذه مثا وهو
 مدضقو لاقتربلا لها دعب زياكتالا ءاح . راعتسالاو ةدامسلا بح

 نم ًائيْس اوطسبف . ةمالسلاو نمالا ىلع هيف ةظفاحملاو « هيلع ءاليتسالا

 2 يمحملا لجحاسلا ىلع لكاسالاو دزجلا ضعب .ىلع مهدوفلت و مهتدأيس

 | ماعلا 13 اطا زك رم( ١ وبلا يه يتلا روس وب اهنم

 ةدتيجلا يف ًاعبط ةداسلاو - مالسلاو نمالا نودشني اوجارو

 مايا هديرنو « ملسلا مانا. ةراحتلل ةنمآ قي رط عملخلا ديرن . هنم ةيب رعلا

 ىلوالا زياكتالا ةياغ ىه هذه امنا اندحو انديب دنحلا حاتقم وهو برحلا

 هذه ىيقحتل :اهوذختا ينلا لئاسولا اما , كلذ بيرالو ٠ ةريخالاو

 ةصق كلتف « جسيلخلا يق مهتدايس ري زعتل ١ اه هوجيبتنا يف لا ةساسلا و ةياغلا

 . رورو ةلس()
 و 2 --



 برعلا كولم

 . اهنم ًافرط ءىراقلا مرحا ال ىرخا

 ةجرد ىلا هتهادب يف ًاذاش ناك ةفيلخ نب دمحم خيشلا نا تلق

 امم هافسأاو امش رب ل هنكلو . ايؤرلا نم ًابرض ابيف ةهادبلا حبصت
 نم يسايسلا ليك ولا هءاج . هنم زيلكتالا برقت يف رادقالا هتك

 ةدعاسم وهدالب ةمالس هل نمْضَت ةدهاعم دقعل هوعديو هدو بطخ رهسوب

 تحضوا مك دمحم خيشلا ناكو ؟.نيتمعنلا نيتاه ضفري نم '') ايناطيرب

 نتفلا هةيكح عرعزت ( هش لآ نمو لئابقلا نم ءادعالاب اءاد طاح

 نم ناك ناو « ةدهاعملا دقع يف ةحلصملاو ةمكحلا ىأرف . بورحلاو

 ةيرحبلا دونما زيهحت يف هقوقح نع نيرحبلا اح لزانتي نا اهبطورش
 نع درت نا كلذ ةةباقم يف ايناطيرب تدبعت دقف . ةيبرطلا نفسلاو

 ..قافتالا وا ةدهامملا ةصالخ هذه . ةيرحب ةراغ لك نيرحبلا

 ةرب زولا ىلع نومحم اوًواحو نب رحملا ةموكحح ىلعرطق لهارأت راماف

 يسايسلا ليكولا ضوافي وه انبي اهيلع مهئاليتسا نم دمحم خيشلا يشخ

 ريك يعارش لوطسا نيرحبلا ناك : لاق نيرحبلا لضافا دحا ينثدح )1

 هففيطقلاو رطق ىلع ةريزجلا ماكتح ىلوتساف . هرما لحفتسا ةريخذلاو مفادملاب حاسم

 ةرفانتم جيلخلا نادلب ىقيت ناب يضقت مبتحلصم نال كلذ ةبفاع زيلكتالا يشخف

 عونمم رحبلا يف لاتقلا ناب نيرحبلا ءارها اورطخاف لقتسم ريما اهنم لكل ةقاشتم
 جري نا زوجي الف . ىربكلا لودلا هب احل فرتمت هعلمب ًاقح ايناطيربل ناو

 جتحاف .هيحاوب موقي يزيلكتالا لوطسالاف جرخ اذاو رحبلا ضرع ىلإ مكلوطسأ

 ناف . لوطسالا الا اذ نصح ال اهروغث ةحوتفم رزج مهدالب نا ءارمالا خويشلا

 زيلكنالا باجاف . انجوه مجابت مل اذاو ٠ انياقرو اندالب اوكللم ءادعالا هب عفدن مل
 « يرحبلا موجهلا نع متعئتما اذا « ايناطيرب ةهوحح ناف كلذك رمالا ناك اذأ
 . مك دالب نع ءادعالا درب دبعتت
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 نب رحبلا خومش ةفلخ لآ 0

 ةحناف تناكو ةسماد ةعفو تناكف . هنم ةدحنلا رظتنيو ''' رهسوب يف

 1 . ةنمملا

 خيشلا ىلع جتحي ءاجو (بيبرح ًابكرم يسايسلا ليكولا بكر

 لكو ادم خييشلا نككلو . ايناطيرب نيبو هئيب ةدهاعملا قرخ هناب دمح

 . نيرحبلا ىلا ليك ولا لصي نا لبق رطق ىلا رفاسو رمالاب املع هاخا

 ءازطاو ةعبتلا نم ًارارفو دبعلا ثكتني هنم افارتعا كلذ ليك ولا دعف
 اك رت يماعي يهدزت تناك يتلا ةعلقلا نع ةحرابلا عفادم قالطاب رماف

 يدلا هيخا لدب 3 آلا ىلوش نا يلع خدشلا نم بلط مث نارياو

 قاقشلاهلوق نم ناكو يلع خشلا لبق .ةدهاعملا هقرخ هتراما تطقس

 خرشلا نيرحبلا رعاش هسشهخا نبا كلذ ىلا راثا دقف . هيخا نيبو هنمب

 : لاق ثيح هدلاو بم ي 2 يتلا ةدمصقلا ُق مهاربا

 عازتنا 01 روم الاو كماسح [مدق ناكو قيقثلا كعزاتف

 عاسءرلا مكس داسفالا ىلع تحاهو امكشي رهدلا يرغاو

 لالخ يف دبي لو « رخآلا امهدحا صلخي نيباحتم نراقيقشلا ناك

 ىلا ىلع ف ليم لفها عم نوؤذشلا اراداو ايراح ايف ىلا ةئس نيثالث

 ءافولاو دادولا لاثم لاقي قحلاو اناك . ةدايسلاو كلا ديك ةعزانم

 نا هب ىاحالا ناكف .٠ رهشوب نم يساسلا ليك ولا ءىج ىدح

 ًاضيوعت « ةيبور فلا ةئم يأ 2« لاملا نم نيرحبلا ىلع هضرف اع يفتكي

 تلصأت يتلا ةرذبلا كلت ةيلخادلا دالبلا ةسايس يف عرزب الو « ابيدأتو

 « افشل ةندفلا جتنت لازت الو كلاملا تيبلا يف

 ىلا دمك خمشلا هوخأ رف اس محلا يلع خ خسيشلا ىلوت نا كنعي

 نب رحبلا نع اليم نيسمحو ةئم و2 دعمتو يس رافلا * يطاشلا ىلع يف ريهشوب 0(

 . لاهشب ًاقرش

 - فى -



 برعلا كوام

 املا ١١ بتوكف . نيقمقشلا نيب .ن وحاصي حامصلا لا لخدتف تد روكحلا
 ناك ام ىلا رمالا عري نا هلأس يلع خس لا ىلا هللا دمع خيشلا دموي

 تيوكلا اح هةيدحصت ليم خيشلا ءاحف . كلذ دي يلع خيشلا لبقف )م هلع

 خيشلا ناب ةريزدلا ىلا اولزني نا لبق اوماع مهنكلو نيرحبلا ىلا هرخآو

 هدد وَ تناك يد ا لا ديلا نا كش الو . هرمأ ىلع ”رصاو هيأ ر نع لدع ادلع

 . ًاكاح هتماقا تلا ديلا يه

 ردغلا نطب ركع اذا الا هك ابشا دامصلا محب ال

 ةوق ند همف م ىلا )6 هتامح َ ةرم روق“ م يذلا 2ديع خييشلا داع

 شيج دشحف . لاتقلل كانه بهأتي د عرشو نيراد يف لزاف ءاهدو
 هسسلحلا يلع يشلا هل جرخف « هيحا ىلع برا نلعاو رجاه يب نم
 خسشلا داعف ٠ هيشدد قرفتو يلع خايشلا هم همق 2 »6 ًاديدُس الات ف اولدةةاف

 اموي دادزت نحملاو هنف دّتْشَت ةنتفلا تلاز ام يذلا م كلا ىلا دمحم

 . امو

 اوناك مهنا اوعداف ةدعاسم نم هوفلسا ام عافتنالا ىلا اورداب مث
 هيلع 0 وضنف م هزوضهاتي اوماقو دمح خرشلا راصتنا ِق بسبسلا

 ٠ يناربالاو .يكرتلا نيماعلا اهفوف عفري ناك ىن حلا ةعلقلا 5 هونحسف

 لوطينا ًاقداص هنع ومن ف ناكو هولقتعا امدنع دع ميرشللا م مل لاق دقو

 رهشا ةثالث نم رثكا مكسمكتح

 ليك ولا ءاج كلاثلا ربشلا متي نا لبق ذا « كلذك رهالا ناكو
 .٠ ةيرطضملا ن در حبلا روما كلوتو يبرحلا هيك رم ف روش ود نم يسايسلا

 « .ةمانملا يارس ىلع عفادم ةعضب قلطا نا دعب « يلاهالا « راشتساف
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 ووو دس نمل سو سلم. سس بصل ص سس. ل و سم دع يحسم صصص صصص مصعد مع بصمت

 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 خيشلا نب ىسع خسشلا ىلع مهيأ ر عمجأف مهملع امك اح نو رات نم ف

 مثو رجاه ىبب ند رحبلا نم در مث . ةريخالا براحا ق لش يذلا ىلع

 هيحطصاف ةعلقلا نم ةفيلخ نب دمه خيشلا جرخأو « هللادبع لآ عابتا

 ةفملخ نب دمح لقن مث ةريزج ُْق ال دناف )م ةحراملا ِق هللا دبع ند ًادمحمو

 . ًاريسا نينس ةدع اهيف ماقاف « ندع ىلا مث « يابمب ىلا ةريزجلا كلت نم
 تنذاف ةيناطيربلا ةموكتلا ىلا ديلا ديع ناطلسلا هيف مفش كلذ دعب
 هام.9/ ةنس كانه تام دقف « ابيف معني م هنكلو ةكم ىلا رقسلاب هل

 8 ًاديرط ًانيزح .طقسم 5 هللا دبع خيشلا تام 3

 )١8( ؟ برعلا كولم
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 برعلا كولم

 زيمكنالاو ىسيع يشل

 رظن يف - عاجسلا رظن يف ىسيع خيشلا - حيراتلا يف ىلثملا ةقيرطلا
 هتظفاحم  زيلكتالل ةصالخا  هؤافو  همرك - هايادس - خرؤملا

 دوهعلا لع ىسيع حخشلا تايث - ةيفخلا زلكتالا دصاقم س ميدقلا ىلع

 فارتعا - ةلودلا ةهعاسم هيلع ضرعي دادغب يلاو اشاب ث>دم

 لالقتسالا ضيوقت يفزيلكتالا يعاسم - نيرحبلا لالقتساب زيلكذالا

 ةلاكو - ةريطخ ثداوح ثالث - دوبملا ةودع ثداوحلا -

 خيشلا لزع - لوطسالا قرح - نيرحبلا يف ةبيلاطيرب ةيسايس
 " ى تراك

 لصفلا ىف رك ذ اهك « ةفيلخ لآ ناماس لآ ىلع خيشلا لتف' امدنع

 رعطق ىلا هم ينبو هت وخأ عم ىسلع خرشلا باشلا هنبأ رفأس « قباسلا

 يناطيربلا ىسايسلا لمك ولا ىتفتسا ام دنعو . اهسف معنلا ةلمبق لع اولؤنف

 بكف ١7 سمع +.كلا ىلع مهأر عمجأ اهمكاح ف لك دعب ند رحبلا لها

 نم ه عم ناك نم داعف . داود نأ هلأسو كلذب هريخ لمك ولا هيلا

 نب رحبلا ىلع مك اد بصن“ مث . قرهملا ف اولزنو معتلا ةليمقو هل ريسع

 نيرشعلاو دحاولا يق وهو ( ماما ء رز هللمك ةنس ناعش رخآ يف

 بورحلاو نتفلا ةئاخ هيف تناكو ناملس لآ ىلا مكحلا داعف "' هنس نم

 رجات ©« دمه نب حافلا دمحا نب ثاماس نب ةفيلش نب يلع نب يىسيع وه ١

 نم ةفياخ لآو. تيركلا ف لزنو كتي جالفالا نم حزن يذلا ةفيلخ نبا 0 ؤلؤالا

 .نأن دعف ةعبل رف دسأ يمني ىلآ تمت ىزتع نم دخف ةليحو ةليج نم ةلمصف يهو ةيتع ينب

 لآ فيرط ند ىسمع ةئبا هماو هاهو ةمس مرع ِف ىسسيع خيشلا دلو 0

 , امك اح تاكامل يسيع خيشلا مع دمي خيشلا ىلع جرخ يذلا يلع ندأ

 الكم



 سس ل سس

 ني رحبلا خوش ةفيلخ لآ

 . ةملهالا

 .خيراتلايف ىلثملا ةقيرطلانوكيدقام ةذينلا هذهةباتك يف تحبتنا دق

 يف اهيلع تقلعو « مهالا معالا اهنم ترتخاو « ثداوهلا تلبرغف

 عقاوملا ضعبب تضفاو « ماقلا هبحوي يذلا زاحيالاب عضا وما ضعب

 تينتحاو ؛ لاوحالاو ناكملاو نامؤلا ةروص « ةينهذلا ةروصلل اميمتت

 .ىلع مهحلامسا هيلمت اب لاجرلا تفصوف « بانطالاو ءارطالا ًارخاو الوا

 ٠ خرو

 يغش ناكل يد نيد يذلا خيداتلا بواسا ىلع تشع يلا ولو

 ماهز ملةسا م هنا لوقا نا يلع نب ىسيع خيشلا ىلع مالكا ىف يل

 رسشنو « نابرعلاو لثامقلا هل تنادف « ريبادتلاو مزحلا ديد كلا

 داشو « ناودعلاو ةافبلا هفسسب عمقو 2« ناهالاو لدعلا تايار

 لمارالا ءلضف [تراصغاب لظاو « ئدلا نك ر هاوقتو هفاحو هماعب

 مانالا نيب هصخو « هرصقب هرايست اصع دعسلا ىقلاف « نيك اسملاو

 0 . خلا « . هرصنب

 ت”يائيع خيداتلل نوكمي نأ بحي . عجسلا ريغ وه 4 راتلا نكلو

 اما . روصتلاو ةهاديلا نم ءيِس هل ناك اذا سأب الو ٠ نادحوو لقعو

 ال دهاش وه قداصلا خيراتلا نأ . زوي الو « هيف هل ةحاح الف بلقلا

 يف تناك ينلا ةيناطيربلا ةحراملل نا لوقيو دبشي نآلا وهو . هل بلق

 يذلا دعسلا كلذ يف ةبوق ادي « ةئراحبلا يتفنتسا موي نيرحبلا رغث

 هكلم نا ضيا لوقيو . ىسلع خيشلا رصف ف « هرايست اصع ىقلا »

 نم أحالصاو [ملسو ًالدع رثكا ناك ةنس نيسمحو ًأاسمخ رمتسا يذلا
 هصخشد قاعتد ام اسيتم بادسا كلذلو . هدادحا نم همدقت نم كلم

 در نع ء يشان وه ام اهنهو 0 زيلكنالاب قامت ام اهنمو 2 ميركلا



 برعلا كوام

 . نارمعلاو ةيناملا يف نامزلا

 تناك يتلا لئابقلا ىلع معنا دقف « اداوج ًاعرك ىسيع خبشلا ناك

 ىطعاو . ةرامالا دلقت موي لاومالا نم ةممسج غلابمب ربطق يف هعم

 هبمع ينب لصوو « لئاصالا ليخلا نم [سأر نيعيرا ةدحاو ةسلج يف

 فراك يتلا ىلوالا ةيجسلا يه . نيتاسبلاو رهاوجلاو ةسيفنلا فرطلاب

 هنا ىتح. عانقالاو ناهربلا ةوق نم اهيف ام ىلع دمتعيو اهيلا لسرتسي
 مكلا ديطوت ىلا ًآليبس نيباحالا ضعب يف مركلا ريسمغ ىريا نكي مل
 ناك لب . هسفنل امش داليلا تادراو نم ىقيتسا اماقو . هزيزعتو

 كىدىمعمت تراص نا ىلا ف ولالاب دعت تناك دكنم ؛« اهلك اهقفني

 تاحسالصالا ْق مث «© هتريشع دارفاو « برعلا دوقو ىلع « نييالملاب

 . ةماعلا

 ايازم نم هريغ ىلع دمتعا اسلفو م ركلا ىلع ىسيع خمشلا ديتعأ

 لب . اهملع دمتعي وا هسفنب ًاريثك قثمل نكي مل هنا كلذب ديرا سفنلا
 دمتعا ةفيفط ةبرحت ولو ًاناسنا برج اذاف . ًالكو هروما لج يف ناك
 هئواسم ركذ هيف ام لك نع هئذا مصيف « ماودلا ىلع هب قثوو هيلع
 ةيابج يف وماكحالا يف للاخ فعضلا اذه نم أشن دقو . اهيلا ةراالا وا
 ٍ . جارخلا

 خبشلا نا لاقي قحلاو . هدبع يف اززءم [لاغ ناك دقف لدعلا اما

 نع داز مكح ةدم ف « [دمص وااضرع « اناسنا مظي م هسفن ىسالع

 ال كلذ نكلو . فاصنالاو لدعلا ىرحتي اكاد ناك دقف . نرق فصن

 اهبلع ل دسن او « نيرحبلا ماكحا رئاوديف ملاظملا نم ثدحي ناك ام يفني

 دعل اللا هيتني الف ألك و ناك تلق امك لجرلا نال ؛ هي ومثلا نم راتسا

 . هيدمتعم لامعا ىلا نيح
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 نيرحبلا خويش ةفيلخ لآ
 ذنم نآك لايف ؛« ددحتلاو ديد ىلا لسع ىدسع خيشلا نكي م و

 ؛ هيلع يرد امم ايش ريغي الف © ميدقلا ىلع ةظفاحلا لك أظفاحم هتثادح
 ىتح كلذك لظو « فولألا نع جورخلا ضعب هيف ءيشب بغرب الو

 يقرلا ننس هبي تقاحو تامزلا حور نم ”مهس همايا رخآآ يف هباصا

 قفارملاو رجاحملا ءانمب رمأيو سرادملا ءاشنا يف دعاسي ماقف «نارمعلاو
 اهصخو « هديب ةسردم لوا يف رجح لوأ عضو دقو . هدالب يف ةماعلا

 نم رفاو غلبمب باتتكالا ةديرح حتتفا نا دعب يرهس بتارب

 . لاملا

 اةداص ناك هنا لدعلا بحو مركلا نع الضف ةزاتمملا داباحتس نمو

 نا هداقتعال ةيئاطيربلا ةسايسلاب نظلا نسحا دقف .ًايفو هالو يف
 لوحي اك لبح هنككلو ٠ اهزيزعتو اهتراحت رشن الا ديرت ال ايناطيرب

 كلت دصاقم نم ًايوطنم ناك أم مهسفن ا نييثاطيربلا نم ىعح نوريثكلا

 زيلكنالل ىسيع خيبشلا صالخا نا لجا . اهتأوانم نمأف « ١" ةسايسلا

 مث « ًامكاح هتماقا يف اودعاس نيذلا زيلكنالل « ةنس نيسمخو [سخ
 يذلا شرعلا نع هوطقسا 3 ) ًارارم كلم ةمرح اوئهتماو هولدا

 مهنال الا كلذ ناك امو .ةيقرسلا بوعشلا نم برعلا ريغ ىف اهدحن اما

 قافتالاب فا رثعالا ابنم ءايشا ىلع مثدهاع هنالو «درهأ ةءادب ُق هودعاس

 ىلع ىضق يذلا قافتالا كلذ « دمخ خييشلا همه نيبو مهنيب قباسلا

 :لاق نيرحيلاب ةيناطيربلا ةيسايسلا ةلاكولا يف قباس فظوم ينثدح )١(

 راد يف نإ . ةبرسلا تاغاليلاو لئاسرلا نم ريثك اندنع نم جرخيو انتمي ناك

 ةموكحلا لاجر نم ىتح نيريثك اهاوحف شهديو قيدانص ةعضب الع ام ابنم ةلكولا

 . ندنلب



 برعلا كولم

 نع عافدلا يف ايناطيرب ىلع ةكتم دالبلا لعجو نيرحبلا لوطسا
 1 . اهسفن

 عم 8 رس ًاقافتا دقع الو « هدبعب ىسيع خيشلا ثنحي ل كلذ عمو

 يىلاو ناك امدنع اشاب تحدم هيلا بتك ٠ لودلا نم ىرخا ةلود

 عفدف 2 اهتلبو هنيد يدو قافتا دعب ةلودلا ةدعاسم هيلع صرع دادغب

 ىيسح : لوقي تحدم ىلا بتكو نيناطيربلا هئاقدصا ىلا باتكلا
 ةبناملالا ةموكتللا كلذك هتضوان دقو . ةفيلحو ةقيدص امئاطيرب
 ىلع مدقا ال : هياوج ناكف نيرحبلا يف يراجتلا اهدمتعم ةطاسوب
 هلاحر ضرتعا ام ًاريثك . ًاودع اببلع نواعا الو « ًادحا اناطيرب
 خيشلا ناكف ءىواسملا نع يضاغتلا اهيفو « ةقلطملا ةقثلا هذه ىلع

 دقف © تادهامملا يف ةيبوروالا ممالا تيثا ايناطيرب نا : لوقي

 نم رثكا ديرا الو يتموكح ةيرحو يدالب لالقتساب تفرتعا

 ١ . كلذ
 نيبو مهنيي دوبعلا لب ةقادصلا مهيلع هبحرت امب زيلكنالا ماق لوف

 اذه تمرتدا لبف مهلالقتساب ارتلكنا تفرتعا دقو نب رحبلا ومش

 ثالث ىلع نب ىسيع خبيشلا دهع نيرحبلا خيرات نم ذختأم ؟ لالقتسالا

 نم قيقدتلا هزيحي ام اهيورأسو لاؤسلا اذه ىلع باوجلا اهنف ثداوح

 . زاحيالا

 ( مو ) هوو ةئس ةرايزلا برض وبف ثداوحلا هذه لوا اما

 نم اهوؤاج امدنع رطق يف ةفيلخ لآ مح ام لوا تناك يتلا

 .تاروثلاو نافال شع تدغ ن.رحبلا ىلا اهنم اولقن نا دعبو . تيوكلا
 نتفلاىلا ًاماد نيعزانلا رحاه ينبو ىلع نبا لآو ة.هالملا اه.ف نال كلذ

 ةئتفلا راث يف نوخفني ه ١81١ ةنس اوماقف . كمللاو ةداسلاب ًاعمط
 7ك:



 نيرحبلا خوش ةقيلخ لآ

 نييقيلخلا ىلع موجبلل نورئاثلا بهأتو « اهيحاونو ةرابزلا يف تمرضاف
 كلذ ىلا رت لو ةنتفلا داما بوجو ةموكحلا تأرف . ني رحبلا يف
 رواشتف . هنم مسق اهدنع لازيال ناك يذلا لوطسالا ريغ ةليسو

 ليكولا ىلع رمالا نوضرعي اوثعب مث “ كلذ اورقاو خويشلا

 نم ليكولا مهرذحف . هونتذأتسيو رهشوب يف ايناطيربل يسايسلا

 يذلا عافدلا كلذ « دالسلا نع عافدلا هنم اوملطف . قافتالا ضقن

 عافدلا ةباقم يف طرتشا مث « الرا ليكولا للعتف . قافتالا هبجوي
 نوكدو « نيرحبلا يف ةلكو ايئاطيربا نوكي نأ اهنم ةديدج طورشس

 لعقي اذمف « تيئاطيربلا اياعرلا اياضق ىلع ةفراشملاب قا ةلاكولل
 نيرئاثلا نم مهليو ؟ جرا فقوملا اذه لثم يف ةفيلخ لآ موش

 جيلخلا يف ة.سارلا ةيئاطيربلا جراوبلا نم مهليوو « مهدالب ىلع نيفحازلا
 كاذ ذا ترحاف « ةديدخلا طورشلاب اولبق . دالبلا نع اوعفاد مث اذا

 . نيرئاثلا اهليانقب تقرفو ةرابزلا ىلا جراوبلا

 اهسفنب يهو ( 10+ ةدس ) نيس رسشع دعي تثدح ةئاثلا ةثداحاو

 يخا نبا ناها يناملا مداخ . اهحئاتن يف ةريطخ ا ب نكلو « ةفيفط

 سئرلا عفرف « هسيئر ىلا مداقلا هاكشف « هبرضف ىسيع خييشلا

 . اينالا ةموكح ىلاو ١" يئاطيربلا يسايسلا ليكولا ىلا ىوعدلا

 )١( ةيراحت لصنقلا ةفيظر نال يمجعلا جبلخلا يف لصانق ايناطيربل سيل ٠
 يف ءالوهو . ثويسايس نرلثم»م كانه اه نوكي نا يضتقت جيلخلا يف ابلاصمو

 يسايسلا ليك و لاو 5011181 0141ههج يسايسلا فظولا نانثأ بصخملا 201141661
 ءالك ولا هيلا مسج رب ريشول ف هزك رم لوا يسارمم ليكو جيلخلا يفو م ععسأ

 . رزجلاو لكاسالا يف اهريغو هجنلو نيرحبلاو تيوكلا يف نويسايسلا توفظوملاو

 و -



 برعلا كولم

 اع ترذتعاف يفاملالا سئرلاو ةيلحلا ةموكطا تقفتا مايا دعبو
 فالا ةئثالث مداحخلا ىلا تعفدو « ملاطلا يخل نبا نم طر

 ليك ولا « رهظي ام ىلع « ضرت مل ةيوستلا هذه كرا ىلع . ةيبور

 هيكارم ءاجف « سكوك يسرب رسلا ذْئموي ناك و رهشوب يف يسايسلا

 . ربلا ىلا اهدوتح ضعي تلزناو نيرحبلا هام يف تسرف ةيبرحلا

 برض ءازج ةيئاطيربلا ةموكحلا هبلطت ام ةحئال ليك ولا ضرع مث

 نيرحملا نفس نم ىقبت ام قرح“ . ةدام ةدام تذفنف:« يناملالا

 اهاضق نينس سمح يفنلاب ىسيع خدشلا يخا نبا ىلع مكحو « ةيبرحلا

 يواعد يف رظنلا نيرحبلاب ةيناطيربلا ةلاكولا ىلا ليحأو دنهلا يف
 . ابلك بناجالا

 رهش يف ثدح دقف يجيردتلا ءاليتسالا ةسايس يف ثلاثلا ثداحلا امأ

 نيرحبلا يف . ديهت نم هيورا نا لبق دب الو . ١99 ةنس نم رأيا
 نينثالا. نا ءىراقلا ملع دقو “ يناريالاو يدجنلا لامعلاو راجتلا نم

 هب ايئاطيرب ةموكحو نيرحبلا ةموكح نيب ريخالا قافتالا بحبومب

 يا سويلأب ١) راد ف اهيواعد عمست نا بحتلف ؛« بناحجالا نم نا "دعب

 . ةمانملاب يناطيربلا يسايسلا ليك ولا

 سدن ر لزعيف ىعس : نييناربالا نم هل بزح ءاغتبا «سوبابلا أذهو

 يذلا رودهب ناخ فيرش دمح مهراخت دحا هناكم بصنو ةمانملا ةيدلب

 يف ذوفن سويلبلا ةعينص سيئرلا اذه ناك دقو . برعلل ههركب ربتشا

 نيياحالا ضعب يف هزواحتيو ةيئطولا ةموكحلا ذوفن نم وندي ماكحالا
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 كانه ىعدي وبف ًادنه ًابقل اهيف يسايسلا ليكولا ىلع اوقلطا دقف دونبلا نم نيريثك
 . سويلب<

 الك



 نيرحبلا خوش ةفماخ لآ

 . كييمتلا رهاذه

 نم ةعاس تقرس" ةنسلا كلت ند رابا لئاوا ف هنا وبف ثحداحلا اما:

 هدالد لها صعب ماقف يس راف لحر ةقرسلاب مهتأف 3 يدحن رحات تسب

 بزحتف نييدحتلا نيبو مهئيب فالخ ىلا كلذ ىدأف « هنع ثوعفادي

 ىلا عازنلا ىضفاف « ةئماكلا داقحالا ب واقلا ىف تلعتشاو ناقيرفلا

 ةنتفلا هذه يف مجعلا يرغي ةيدلبلا سيئر فيرش دمج ناك و . لاتقلا

 1 برعلا لتقب

 ظفحبي ةموكحلا تفتكا دقف بناجالا نم مهلك نرلتاقتملا ناك املو

 كانه تنك موي نيرحبلا يف هتدهاش ام نظا الو .تعاطتسا ام نمالا

 . اريثك عيطتست تناك اهنا

 ءاحف رهشوي يف ىسايسلا لمك و لا ىلا ةنتفلا ربخ سوبلملا قربأ

 نا ةموكملا نم هيلط م لوا ناكو .٠ ناتحراب همحصأ اسعرسم

 اقيرفعجو« ليكوأا رصأف « خيشلا ىبأف .مكحلا ىسيع خيشلا لزتعي

 دج خيشلا هنيا ةمأ وتو ىسبع خيشلا لزع مهسف ناعاف سانلا نم

 نيينطولا رظن !يبيلا تقلن رغثلا يف جراوبلا هذهو . هناكم

 . نييغاشملا

 « اهريغو كرامجا تداراو نم تنيعو ©« ةينطولا احلا تسغلا

 دمح خيشلل ةيرهش بتاور « ةمانملا يف يناطيرب كنب ىلا تاوهت يتلا

 ىعدي ناويد سسأت دقو . ةيكاحلا ةرسالا دارفا نم هنود نمو

 سويلتبلاو دمح خيشلا هرضخ ةسنطولا محملا ماقم موقيل ةمركمحلا زك رم

 . ةيلخادلا دالملا نوؤش ىف عم نا رظنف

 . ىلع نإ ىسيع خيشلا كلدبوع زيلكتالاو نيرحبلا ةصق ىه هذه
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 برعلا كولم

 6 لوطسا الو ةموكح ىلا 6 يد ردح لوطسا تاذ ةلقمسم م ركح نم

 كراثت ةموكح ىلا « ىناطيرب ىسايس ليمكو اهبقارب ةموكح ىلا

 .1 ىلايح تاثداطاب ىلايالاو 5 ىلا 1 جييلخلا َّق اهليكدو اهسويلب



 نيرحبلا خويش ةفيلخ ل 1

 لزء- دجن ناطلس جاجتحا - رايا بالقذا  ةيضاملا ةمركحلا لكش

 ةلوؤسأانم-ةينطولاةضبنلا ةيكن -ةجودزم ةموكح -ةيدلبلا سيئر

  برملا ءارهال ةربع - نيرحبلا حيرات يف ناتيرهوج ناتقيقح

 يرجيام لكب ملعتال ارتلكتا ةموكح -نييبوروالاو زيلكت الل ةربع

 - ءلحاإ نم لكولاو لك واب رضملا ليك ولا  اهئالكو دب ىلع

 ةللسو جيلخلا ةموكح - مهنوبحي الو:برعلا نوعبغي ال يذلا كئلوا

 لها بلاطم - اهذيفنتو ندال يف ةموكحلا رماوا - ابيف تالاحالا

 - ةنراحبلارذني ليك ولا  ةوقلا ريغ مرتحت ال ةوقلا- ةينطولا نيرحنلا

 . مهسفنا ريغ برعلا ىلع ىئح ام

 ١و, ةنس رايا بالقنا لبق نيرحبلا يف يسايسلا ليك وال نكي م

 داليلا توؤش لخدتي ناك هنكلو . بناحالا اياضَق ف رظنلا قدح ريغ

 اهتوق دمتست ىلا ةسامسلا هنم هزئكمو لاوحالا هب حمست أم ردق ىلع

 ؛ سويئلَسلا ىلا ةيسنلاب اسم نشو معني لخدتلا اذه ناكو . جيلخلا

 ةموكحو ايئاطي رب نيب سمأ د . ة.صخشلا هتافصو 4 ليك ولا يا

 ن.يضت © تفلسا ام' تاقافتا كانه لد « ةلحسم ةدهاعم نارحبلا

 ابتيرح دالبلل نمضتو « دالبلا يف ذرفن نم ًاحيردت هوزاح ام زيلكتالل
 , اهالقتساو

 ةثالث ابنا تملعف' كانه تنك امدنع ةموكحلا لكش نع تلأس

 ذئموب ىسبع خيشلا ومم كاكو . ةطلتخمو ةيبنجاو ةينطو « لادكشا

 بحاص يمجعلا ةيدلبلا سيئرو « ةيئاثلا زيدي سويلبلاو « ىلوالا ريدي
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 برعلا كولم

 اياوزلا ةثلثملا ةموكحلا هذه تأشنا دقو . ةثلاثلا يف ةذفانلا ةملكلا
 رظنت يتلا يهو ةيعرشلا يا « ةلهالا : احلا نم عاونا ةعبرا
 « ةيناطيربلا ةلاكولا راد يا ةيبنجالاو « نينطولا يواعد يف اهدحو
 ناك يتلا يا ةطاتخللاو . ملك بناجالا يراعد يف اهدحو رظنت يهو

 نيينطولا نيب يواعدلا يف رظنلل اهئاضعا نم ًاوضع ذئموي ةيدلملا سئر

 بناجالا هب ىواستي صاخ نوناق اهو صوغلا ةيكتحم مث . بناجالاو

 . نوينطولاو

 ىسيع خيشلا لزعف . راعشلاو لكشلاب بهذ رايا بالقنا نكلو

 سمار فايرش دمع لزع مث « ةئطولا م احملا تسغلاو 4« تلق امك

 رصقلاىلا ةئّدفلا رامخا تلصو امدنع ذا . دوعس نبا بلطل ةباجا ةيدلملا

 ابيتراثا ف لخرلا اذهل نأك امب زيزعلا دبع ناطلسلا معو «© ضائرلاب

 . الاح هولزءف هلزع نييئاطيربلا 0 نم بلط « دحن برعب هموق ءارغاو

 دمح خيشلا هتسائر يف كرتشي يذلا نسجل اهعاونا ىلع ماحملا تمغدا مث

 © ةسجودزم ةموكح ةثلثلا ةموكطا تسماف ©« سولبلاو ىسع نب

 يناطيربلا ى احلل اكيرش ينطولا مالا ىسماو

 ىوكشلا نم هتعمس ام ف بايسالا لك وأ مظعم ىلا تاصو دق اه

 نيرحبلا يف نا تلق . مسقلا اذه علطم يف هلا ترشاو كانه نينالاو

 تسمأف ةطناق رايا لبق تناك . ةدمقم ًاسامس اهنكلو « ةينطو ةضهن

 ال 2« ةيكتنلا يف هسفن ته طونقلا يف بسلا ناكو . ةبوكتم هدعب

 : نوسحي زيلكتالا ت ا اذاو او زيلكتالا : 11 ةنراحملا تلأس
 .٠ ةنراحبلا

 ًادحا نظا ال ةيجراخلا اهتسايسو نيرحبلا خيرات يف ناتقيقح كانه

0 



 نيرحبلا ويس ةفيلخ لآ

 يه ةنراحبلا رظن اهيلا تفلا يتلا ىلوالا ةقرقملا .امهركني نيقيرفلا نم
 نب ىسع خيشلا دهع لبق يبرح لوطسا اه ناك امدنع « نيرحملا نا
 هت]دهاش امه تماع دقو. ماد بارت ْق اهئاربحو تناك © يلع

 الو تناك  ىلوالا برعلا ةيلب نا ابلك ةيبرعلا دالبلا يف هتققحتو
 لازتعالا ىلا ؛ ةريشع لك يف لب « ةليبق لك يف عوزنلا يه  لازت

 « ةليبقلا همجوت ام ريغ نماضتلا أديم نم برعلا فرعي ال . لالقتسالاو

 برعلا عض ال . ينيدلا بهذملا راطقالا ضعب يف هيلا وعدي وا

 اودجو اذا ةلقتسملا ةدايسلا يلا نوعزني مث « ًاهرك الا ضعبل مهضعب
 ودع وه حلسملا لهجلاو ؛ نماضتلا ودع وه لها . اليبس كلذ ىلا

 ال اوناك اذا ميللا « مويلا برعلا ديب حالسلاف . نارمغلاو يقرلا

 ملع تحت مهلمش نوعمجتف ًآلوا مهيف ةوادنلا حور ىلع نوجر ع

 « نيلهاج ءارمالا رثكا لازي ال ًادج "رضم 1 موب ”رضم وه < دحاو

 يفرلا أدب نيمواقملا « يلابلا ميدقلا ىلع نيظفاحملا نم مهنا وا

 اننكع لوطسا نم ةدئافلا ام 8 مهيدياب ةوقلا نم ةدئافلا امف . ددحتلاو

 كاملا يف عسون ال اذك اذا ءاسحالاو فيطقلاو رطف ىلع ءاليتسالا نم

 يقرلا بابسا نم نامزلا حور يف ام ةلهاجلا « ةعئاغلا ةوقلا ريغ

 لقالا يف ةنس نو رشع نامزلا اذه يف ةيبرعلا دالبلا مزلي 9 نارمعلاو

  ماودلا ىلع حتفت' اهءانثا سرادملا سسٌوّدف « رمتسملا مئادلا ماسلا نم

 مولعيفو ةعارزلاو ةعانصلا يف لمعلا باويا ءايك ذالا ائانبال حتفنتو

 ءادا اهلبحت ال يتلا ىلوالا ةقيقْللا يه يذه . ةرادالاو داصتقالا

 . نيرحبلا ءالقعو

 ةسايسلا نا يبف زيلكنالا رظن ابيلا تفلا يتلا ةيناثلا ةقيقملا اما
 . برعلل الو مهل ال مويلا حلصت ال يضاملا يف اهيلع اوشنت يتلا ةيبرعلا

 ا



 برعلا كولم

 ةرشلا ىف لب طقف ةيبرعلا داليلا يف سيل ايناطيرب حلاصم رضت يه

 مرك و مع نم هيلا ردرب ام لك و يناطيربلا مسالاب رضتو 2 عمجا

 قضم يف تطبخت ةيبرعلا دالبلا يف ةيزيلكتالا ةساسلا . ةفاقثو قالخا
 0 نيمحملا عدخ ءاملا نم لشو همق فار بنئاحو 2 مظم هنم بئاح

 خويشلا اهادعوو نيرحبلا ِق كلد لدم 8 ءادعالا عدخ بارس هيف

 ةعفد لك نا ىلع . يبرحلا مفوطسا اورمد مه اذا داليلا نع عافدلاب

 اهنالقتساو اهتيرح نم ًائيْش تنيب مك نيرحبلا دقفا عافدلا كاذ نم
 كلذ دعب قسد نم . ءالتسالا ىلا تاحرد عافدلا ناك دقف

 ىناطيربلا ملعلا عفر نوغيس اوناك اذا اما 9 مهدورعر زياكنالا ةدوعوت

 نم ةلود نا . كلذ نه لوسا سلف ةريزجلا ْف مكحلا راد قوف

 لوطس الا 5 ةوق نه ريغص ءزج اهفوطس سا ةوق غلبت ال ي ىلا ةريغصلا لودلا

 لالجالا اذه لدم نا يرمعلو .دحا و موي 2 كلذ عيطتستل يناطيربلا

 نم ءيش روظي الع لازازلا وا ناك ربلك يه يتلا ةسامسلا كلت نم ريخ

 راهعتسالا نيب فرف كانه نآك اذا : لاق ني رحبلا ءايدأ دحا ىنثدح

 لتش يذلا رازحلاك اذه نا وبف ىرخالا لودلا رامعتساو يزياكنالا

 « تعممو تدهاش اه تققحت مْ تععمو تدهاش نكا مل ولو

 فسالل ايو اهنكللو . ملكتي ام يف غلابي يثدحم نا لوقا تنككل
 . اهمف ةغلامم ال اهتمعب ةقيقحلا

 ةجلاعمىف نرملا اهأ دم تحضوا دقو. هرف كس الامم ىرخالا ةيبرعلا

 الا



 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 كاذ تحرشو « نامزلاو ناكملا فالتخا بسك ةيجراخلا اهنوؤش

 ايو . ةيمحملا يحاونلاو جل ىلع يمالك يف ةيبرعلا اهتسامس يف أديم ا

 مث  ندنلب دنهلا ةرازو ةطاسوب ةسايسلا هذه ريدت ايناطيرب نا
 اب ملعلا لك ةملاع اهنا نظا الف « يهد يف دنهلا ةموححح ةطاسوب

 يف ايس الو ةيبرعلا دالبلا ف نويسابسلا اهؤالكو لك اشملا نم هثدحي

 [عافد نيباحالا ضعي يل هوع لءك ولا نا نع الضف . سراف جيلخ

 هنتكا أم ف ةماثلا ةحارصلا تيخوت دق . هزك را [ظفحو لمع نع

 قئالعلا زيزعتو نيسحتب ًايحو يناطيربلا مسالا ىلع ةريغ نأشلا اذهب
 هرك ذا نا يغيتي ممو . ةييرعلا دالبلاو ايناطيرب نيب ةيدولا

 نونوكي ال نيذلا نييرقملا اهئانبا دحا اهتفححص دوسي ام ًاريثك نأ

 ةموكحلا يف مهيداقاو مهئاقدصا ضعب ذوفن الول نيرمؤم قرشلا يف
 , ندنلد

 ةروث نع قارعلا ةموكح يف نيناطيربلا نيفظوملا دحا ينثدح

 كانه عمتحتس : لاق نيرحبلا ىلا رفاسم ينا ملع امدنعو 2« 9٠

 نيفظوملا نم ةقيدط ىف ثيدحلاب ضافا دق ناكو . تفصو نمم دحاوب

 « مكحلا يف ًالاثم نوسلو دن'رآ رسلا نوذختب نيذلا نيسناطيربلا

 نم مه « هتائنسح نم ءيس مه سيلو « هتسايس يف هوذح نوذحيف

 تروعيفي الق « ةيركسعلا ةمدخلا ريغل نوحلصي ال نيذلا طايضلا

 . مهتيضق ىلع فطعلا لقا نوفطعي الو ؛ مهنوبح الو 2« برعلا

 . اهيف يناطيربلا ليك ولاب عاّجحالا نم تنكمت امو نيرحبلا تّدِح

 ينطولاو ريغصلاو ريبكلا هب ينثدح دكقفهو  هتوعم اهم ينكلو

 مراقب ناك دقف . قارعلا ةءوكح يف ليمز هلاق ام تققحت  يبنجالاو

 ىلوالا ةهكلا ابهيف هل نوكي يتلا ريغ ةريزجلا يف حالصا ةرككف لك

 الا



 برعلا كولم

 فسملا ريغ يف ًالدع الو « ةوقلا ريغ يف افقح ىريالو « ةريخالاو
 ةسامس وأ ندنلب تيرتس نأواد ةسايس ىرت اي ىه لبف . داديتسالاو

 9 ليصالا تائلمسو ليك ولا تائيس: يه اموو روسو

 رهشوب يف ليك وللو رهشوب يف سيئر هل فظو م سودلبلا نا
 «ند ناب دنهلا ةرازو يف سيئر يغد يف رمالا لولو يهد يف سيئر
 ةيجراخلا ةدازولا يف ناريزو وا ناراشتسم ةرئادلا كلذ سيئراو
 دملقتلا ة هدق ةثباث ةسايس :نيترازولا نيتاشو « تارمعتسملا ةراذوو

 فضا . اهيلع (ًءاد ىشمتت ةيبرعلا دالبلا يفو قرشلا يف دصاقملا ةضماغ
 مه ىلع ةينيم امهادحا نم رماوالا ردصت ام ًاريثك نا كلذ ىلا
 ءيجتف « اهب صتخت يلا دالبلا يف لاوحالا نم مهلا ديدجلا ىلع ال ةطخلا
 ًانامحا ابمف ام لب « لدعلاو ةمكتللا نم ريسيلا ريغ اهيفامو رماوالا
 ريصق « فسعتم فلصتم لجر ىلا لصتف . لدعلاو ةمكحلا نم ءيس

 نماوك و يلاهالا بضغ هتما ىلع ريثيو فرملاب اهذفنيف « ةاالاو رظنلا

 3 مهلاضغب

 يف مدقتلا لمارع اك ردم « ا يكح افيصح ليك ولا ناك واف
 يف نييئطولا يعاسم ىلع فطعلا ضعب وأو ًافوطع « اهيف وه ينلا دالبلا
 اه رصتتلا اهلأسيو لاحلا ةقيقح ىلع هتم وكح عاطي ناكل « اهليبس
 . اهفيطلتو ةيسايسلا ةطخلا فييكت يف اهقئاقح نم ءيشن داشرتسالاو

 « لاوحالا لك يف لدعلا ىلعالا هلثم « ًاريبك الجر ليك ولا ناك واو
 ناكل ©« برعلل امم « بناعا نيل « قلخلا ثمد لقالا يف ناك ول وا
 اه لكد يتلا دالنلا أ اصم كلذك هيف اي هدالي ةمدخ نم نكمت
 وأ ةموكملا ْق رداش !| لجرلاب همم سلو « لمحتسملا رمهالاب اذه سمل

 .٠ ةناطيربلا ةمالا ف

 /ا/



 نيرحبلا خوش ةفيلخ لآ

 نيرحملا يلاها بلط نايبلا اذه بجوا يذلا ثداحلا ىلا دوعا

 . ةلداع كش الو اهلك « ةموكحلا نم بلاطم ةثالث ةريخالا نيئسلا يف

 ليكشت اوبلط . مهاعسم مواقتو مهدصت ةيناطيربلا ةسايسلا تفقوف
 اويلط . سويلبلا ىباو بايالاب ىسيع خيشلا باجاف ةيعي شت ةيعمج

 اومدق ٠ سويلبلا ضفرو ىسيع خيشلا يضرف ينطو سيلوب ميظنت

 هيلع تماقف اهذيفنت ىلع مزعو ىسيع خيشلا اهنسحتسا حالصا ةحئال

 امطابحال ةوق نم هيدل ام لذيو ليك ولا ةمامق نينطولا ىلعو

 نم يب لصتا ام يف اهتعممو « نيرحبلا ف نييئطرلا يواكشس تعمم

 باتكلا اذه يف ًالاج ا تحيسفاف « ١7 ةكيرفلا يف ذئدعب اهرامخا

 : يلي ام هنم فطتقا ًاياتك كانه لضافالا دحا ىلا تيقك و هقحتست

 ال عيراتلا نكلو . زيلكتنالاب لمالا فعضي ام رسمالا يف ناد
 ةيرابعتسالا ةيوقلا مهالا ىدحا هيف تناك ثداوحلا نم ثداحي انئيني

 دعاسي بولغملا نا ايلاغ ىرن لب . ةريغص ىرخا ةماىلع اهدحو ةيلغتم

 فءضلاو لبحلا ؟ كلذ ىلع هلمحي اذام . رصتنملا بلاغلا هسفن ىلع

 ديفت دقف ءايمعلا ةعاطلااما س ءاممعلا ةعاطلاو ةصاخلا ةحاصملاو نيجلاو

 نوعيطي مولا ميلك برعلا ناك ول امك ةريبك ةماع ةيئطو ليبس يف

 نولثتعو ندلا ديمح نب ىحن مامالا وأ نمسح كلملا وا ًآلثم دوعس نا

 «قرشلايف مهتسايسن ويب ور والا حلصي لئدنعر برعلازعي كئدنع .هرماوال

 ينطو وا ينجا غاط رخآ رطق يف وا نيرحبلا يف ىغط اذا « ذئدنعو

 .فيسلا دحم هرما نوم وقتو يلاثلا ةفملخلاىلا يلرعلا كاذ ةءاكي هنو ركذت

 نا دقتعا ياو . اوربصتو مولعلا اوسبققت نا ميلعف نآلا اما م

 تاكرشلا دوحو نسحتسا كلذل . تبثاو العف عرسا وه ءادتقالاب ملعلا

 )١( تائبل يف فلؤلا دب ,

 ؟ برعلا كولم ) ١١ (
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 برعلا كوام

 داصتقالا انماعت اهناف . دالبلا يف ةيسايس ةغرص لك نم ةدرجلا ةيبنجالا

 ةجاح ف برملاو . ءاشن وا يردن ال ثميح نم ةرادالاو ماظنلا و

 اهلك اهملا ةديدس

 انك و انكد . مهسفنا ريغ يقيدص اي برعلا ىلع ىنج اهو

 لسهجلا معف دالبلا يف سرادملا تلفقا موي . لذتبم ثيدح انكو
 « انحاورا لباب نيدمقملا « انسفنا ىلع نيناجلا انك ءانبالا هثراوتو

 مويو ٠ نيسوروالا ديب لاملاو معلا ىرن مويلاو . انلوقع تافارابو

 مسهل انيدتفا البف. مهنع نو.بوروالا اههذدخا برعلا دب نانثالا ناك

 حور هسفن تقولا يف يبرتو مهنع ذخأت مث مويلا مهنع ذخأتف يضاملا يف

 : تلقل اهتملل بيس تفرعو ايروس يف تنك ول . انيف ةلماشلا ةيموقلا
 ىلا لييس الق . مالسالا اننيدو برمعلا مص نه ب رعف نحن اما

 يفدملا ملعتلا نم تاوئس رشع مككأ ناك ولو . ابهذمو ”ةيموف ةقرفتلا

 ملعتلا ٠ مكل هيغبا ام أذهو . 58 | عوبرلا ُق مك ريغ مقفل ماعلا

 ام ىأر ا نالسكلا يبرعلا نا الا . ءادتقالاب يللا سرادملا يف
 هباصعا كلذك و هتملقعو هت.سفن ريغتت تاريخا نم هضرا يق نوفدمه وه
 هقلخ نم ًادحاو المج صخن هللا نا نظت الو « يقيدص اب سأيت الف

 . ابلك تالامكلاب

 سومانلا نا : لوقا يشأك ال يعيبطك كثدحا نا تئش اذاو »
 ناسنالا يف كلذك لمعي تابثلاو ناويملا يملاع يف لمعي يذلا يعيبطلا
 < [(سا ًاءوشن ناسنالا ىرب نا ردانلا نمو . يرشبلا عامجالا يفد
 ,. سائلا نم دوساو ليج وأ ت تاننلا نم دحاو عون يف ىف ؛ ةياو ةءادب

 يف ءيجب نمةمسقانتمسقف نامزلا اذه يف هيساقن ام يساقن نيدلا نحن اما

 ام ةحيتن ةريصبلا نيعب ىرتف . هراوطا مها يف وا ءوشنلا رود رخآ

 ا



 نعل

 نب رحبلا خوش فل خ لآ

 « اهارن اننال ةيثد « ةيصقو انم ةيند اهنال ملأتنف نئاك وهامو ىضه
 لبقنف ىلقالا يف اهارن انثا هللا دمحنل . اهلا لصت ال ديلا نال ةيصقو
 حور وه يذلا ليبسلا يف هسفذ تقولا يف ني لماعو نيعناق انتمسف

 .٠ روطتلاو سومانلا

 «لأاتي ركفم لكف . نيركفملا نم تناو كتئداحم يل ذلت د
 ند مهتم و .٠ لالا ملتقي ند مهنم . ًادحاو نوم أتي ند لك سيل نكلو

 باغتملا دعاست توت ةسئابلا ةملأتملا ةمالا . لمعلا ىلع ةوق مهديزي

 اهنا « اهبض ومن يف ةتباثلا ةضهانلا لمالا ةليوطلا ةمأتملا ةمالاو . اهيلع

 006 نييلغتملا ىلع اهءاثيا دعاستل امناو ) احتل

 ئءئء



 ىلع نب نيسألا نب لدم دف كلملا ةلالح



 انا



 هدودح

 هناكس ددع

 قارعلا

 . ناريا دالب « اةرش . لوضانالاو ةينممرا لابج « ًالامش :
 ةوددلو ةيداملا )م برخغب ًارونج 8 سراف جلخ ادودح

 .٠ ماشنا دولدو ةيداسلا « ًايرغ . دو

 © ليرا ءاول هيش « كوك رك « ةيناملسلا 2« لصوملا :

 6م ءالسبرك « لكلا © ملدلا « :توكلاا 4 دادغي 0 ىلايد
 . ةرصبلا <« قفتنملا « ةرامعلا

 فصنو نوملم مهنم“ سفن )0( فلا ةئمعستو ني وءاموخ :

 نم افلا نوسمحو ةدهو .:رويلمو « ةعبشلا نم نويلم

 نم افلا نونامو « دوبسلا نم أفلا نونامو ةينامو . ةئسلا
 . ىرخالا نايدالا نم افلا نوعيراو نائثاو « ىراصنلا

 عبرم ليم فلا يتم وحن :
 كارتالاو نومبروشالاو داركالاو سرفلاو برعلا :

 1 نمرالاو

 ىزنعو ملدلاو مبَقو ةعيبرو دمحح وبلاو مال ونبو قفتنملا :

 ذاخف الا نم ابلك اهنع عرفتي امو كفعو عرقالاو رصشو

 ٠ ةديدعلا نوطنلاو



 8 نيملعاممالاو نييديزلا صميو نود رقعح : ةعيشلا : هصاقم

 .٠ ةلباندو عفاوشو تو.فنح ةنسلا

 كدءلوثاك نايرسو نآىدلك و ةرطاسنو ةيقاعب : ةيحدسملا



 برعلا كؤام

 ب'وغتلا ىلا ةبوونعلا نم

 - حيبق داصتقا  هامسالاو ماقرالا - ةلسارملا يف يبرقلا بولسالا
 قوفتي يديسم. ندنل نم مئاتشو ةرصبلانم ةحبل - قاذحتم قرش

 برش - دونهلاو برعلا نبب قرفلا - يزيلكنا مهش - كسكستيو
 قرشتسم راطق - ديدحلا ةكس ةطحم - ةرصبلا تاناطر- يكسولا

 نم ةدجنلا - اءباجر رسكت ةرطاقلا - ةيراشفنخ ةيدروا ةيبرع -

 راطقلا - دادقب ىلا نورفاسملا هلايعو يبارعالا - نيينادلكلا روا

 -نوسلوسيئرلا ىلع لمحي يزيلكتا طباض - تاعاسسمجخ مهرظتني

 « وباب :؛ يدائني لسحر - 9 دادغب اب تنا نياو - دادغب ةط#ع ُِق

 -يتزانج يفاع ثيكر - ىتوأا ةبرع - ةيدروالا تاناطرلا - . وباب

 نيمآ نيا - رخآآ ىلا لزن نم - « دوه » رسج' - لقنلا تاراسيس

 نيزي مظمملا كلملا ةلالح رس بتاك - نايقتلي نائيمالا -7؟ ينابسكلا

 دنع ةاواساا نع لزانتلار ءاخالاو ةيرخلا عمجنم خود يف هحور

 . لصيف كلملا  رصقلا يف - لوالا رسلا بتاك

 دد ال يتلا يأبمب ىلا تالصو اماؤ . قارعلا ىلا دصقا ندع ند ترها

 ِق تمقل «دنملا رحخاآود ىدحا ف رفسلا ناك اذا | يلع جرعتلا نم

 ةلآلا ىلع بتدك دادغب يف يكلملا ثاويدلا نم اباتك اكريما ةيلصنق

 ٠ هصئ اذه ةمد رعلا ةيثا كلا

 بغداد  ٠١م ١و١

 مرتغلا يناحير يدنفا نيما لضافلا ةرضح

 لصيف كللملا ةلالا بحاص لوانت دقف « ماركالاو ةيحتلا دعب اما

 اد رعم مكيلا د ايكلاب ينرماو نابعش 1 ف يب ند رداصلا مكبا 5

 برا



 قارعلاو لصمف كلملا

 يف لاحرتلاو لمللا ةمالس مكل اننمتمو قارعلا كمودقب هرورس نع

 . هلجال ةلحرلا هذهب متعزن ام يف مكقيفوتو هيلا مككقي رط

 ىلا مك رفس زاوج قيدصت لجال يابع ىلا ةيلكلا تلسرا دقو

 ىلا هب لاؤسلا لسرأ دقف ضايرلا ىلا مكوجوت اماو . قارعلا

 . مالسلاو هب مكيلا انثعب هباوح ءاج ىتمو زيزعلا دبع ناطاسلا ةمظع

 رديج متسر

 ىتح بواسالا يىلبرغ باتك زاححلاو نميلا يف هتفلا ام ريغ اذوه

 كلت نم ةرفنلا ىلع ليلدلا هيفو قيمنتلاو ةجاييدلا نم ولخ « هخيرات يف
 ًايخي'و « هللا ءاش نا ب يبتنتو ةلمسيلاب (ملاغ أدت ىتلا ةيدقلا ةقيرطلا

 نمضي وا ديجمتلاو ليحبتلا تاحيدم نيب ابمف ةياتكلا نم ضرغلا

 نوكيو« ًانيقي بامكلا يه نوكتف . « ريخ يواح م اهناونع ةصاصق

 . تاهرتلا نم ةهرت ىمسرلا باتكلا

 ناسحالا نكلو . ةيرغتملا قارعلا ةلودل يكلملا ناويدلا نسحا دق
 فرلأملا ىلا يبرعلا فولأملا نم جورخلا زواجتت تاجرد سايتقالا يف
 ةيبرعلا فرحالا هذه ىلع طخلا لضفا تنك ناو يفا ىلع ٠ يبرغلا

 فرحا هلتقث لب هربظت ال اسح ةطوطخلا ةماكلا 5 ىرأو « ةحمسلا

 يفناك ناو « هملا زهرب امل باتكلا اذهب ترسشبتسا دقف « ةيتاكتلا ةلآلا

 ةضاعتسالا ناف . تاستقملا حيسق نم يرظن يف وه ام هنئم رطس لوا

 ءامتقالب ةثيدحلا تاغل املا نم خبراتلا يف ماقرالاب رهشالا ءامسا نع

 . لاجاو ةمكحلا يف ةيآ داصتقالا رهاظم لكامو . نيييرغلا دنع

 نم م مقرا اهيف نييقرشلا قوذ نأ وه ى باوحف ةمقوذ ةلأسملا نا ليق اذا

 ًارظن ماقرالا نم لمحا ظافلالا نا لاح لك يفو . نيسرغلا قوذ

 اهناز تظفل“ اذاو ©« طخلا اهناز تبتك* اذا . ىنعمو ًامممو

 مرا



 برعلا كولم

 . قطنلا

 لالخ تأرق ا يكلملا ناويدلا باتكب كلذ عم ”ترشبتسا دق
 دصاقملاهذه سأرو . ةديدجلا قارعلا ةاوديف ةدسخلا دصاقملا نم هروطس

 لئاسرلا خيرات يف ناك ناو ةميقعلا ةيدقلا دملاقتلا دوق كف وه امنا

 درجي دمي له : لاؤس يف ركف نهذلا ىلإ رداش هنا دب . ائاشناو

 9 ءاقترالا رهاظم نم ىجراخلا دملقتلا

 رخاوب نم ةيناطيرب ةرخاب ُْق ةرصبلا ىلا يلب“ نم ترفاس

 يقارعلا قرلا نم رفنآ الاثم تدهاش يفا اهيف يظح ناكو . جيلخلا

 را نود يلاؤس نيرفاسملا دحا باجا . قارعلا ىلا لصا نا لبق

 رقشا « مدالا ضيبا لجر وه . ىنثدحي نا نودو « كلذ كردي

 نولم#ي مدخلا نم ًارفن نامدقتي هل قيفرو لخد « نيعلا قرزا <« رعشلا

 هيلع لابناف لعف ام يف أطخا نيمادخلا كئلوا دحأ نأكو امهتعتما

 . ةحببق ةنكل اهيف ةيزيلكتنا ةغلب تابسملاو مئاتشلاب رقشالا رفاسملا

 . ندنل تاناح نم مئاتشلاو ةرصملا نم ةحبللا

 ةيزيلكتالا فرعي وهو ىنمرا رفاسملا ىيفر نا لئدعب تفرع

 ىلا افرع اههناب تكتكش امو . اهاوسب هقيفر ثدحي الو اشيا
 رم . لاقعلاو ةيفوكلاب يسأر ىلع كلذ ًانلعم تنك يفال يبرع
 ةرخاملا ربظ ىلع انيقتلا نا قفتاف كلاثلاو يناثلاو لوالا مويلا
 مث . ةيزيلكتالا ةغللاب يمالس درف ةيبرعلا ةخللاب تماسف ًاحابص
 ةئداحم الزانتي ملف « ةرصبلا يف رمتلا راجت نم هقيفرو هنا تفرع
 رهشلا نع موي تاذ ينلأس هنا الا . ةرخابلا يف زيلكنالا ضعب ريغ
 تناكىرخاب يف ركشف ةملكب هتبجأف « هيف ذئموي انك يذلا يمالسالا



 قارعلاو لصيف كلملا

 جراخ ليخلا قابس دهاشتن باحصالا ضعبو تنك رهشا ةثالث دعب

 هروظان لمحي وهو دجمالا رقشالا رفسلا قيفر كانه تيأرف ةرصبلا

 دمسا نم اند مث فلزتلا ماستبا يل مسبف « هقنع ىف ًاقلطم زياكتالاك

 دئدعي تعاطتساف . اهف ص , ىتلا دب ؛ رعلا ةغللاب هيلع ماس و يف

 4 ةرصبلا يءدعسسم نم 4 ةرصبلا نم ند وه ىقدددص لاقف 7 هربوس

 ةهسسس سانلا نم ةقبط قارعلا ف مك دنع نا ريظ : تلاقف . رك راسعم

 ( مهم وق نيب نيقوفأملا نيقلذحتملا 'ء انروس ف نيحن رفتملا ةقيطد

 زياكتالاب د نوهمشش مه و6« معت : لاقف . بناحالا ماما نيكسكستلملا

 . فيصلا ف تاز امقلا سلو روظانلا لمح ىرت اهك

 نم ًاربظم يجراخلا ديلقتلا درع دعي له : ىلاؤس ىلا دوعا

 ءىراقلا نظأ ال ًادحاو ًاباوج امه رفسلا قيفقر َْق نا ؟ءاقترالا رهاظم

 «.سانلا لرزثعي رفسلا ف دحامالا همموق ةداع ىلع ناك يزيلعتا بيبط

 نويلغلا نخدي ةرخابلا ربظ ىلع هيسرك يف وا ةيوازلا يف سلجبف

 ناك ناو هلا ديب . هسيلب ثرتكي اق وهو . ًاباتك علاطيو

 بوب هةسم سيكلاب هش ) هوكاس ١ و ي ركم ريغ » هن واطنب 0

 ميرك نع تحصفاو هلظ يف ةبابملا تشم ىشمو فقو اذاف « طبخ

 : : الْئاَو ينج ىلا سلحو ملسو ردت عاق يم موي لحجر لا اذه اثد . 8 ل دحجم

 : تأتؤ . ءااعلا نم نظا ام ىلعو : لاقف . معن : تلقف . ىبرع تنا

 ثادح نم تعمم دق . كلم عضاوت اذه : : لاقؤ 8 ملع بلاط معن اس

 . مارك الا هتادامف هتفاطب مدق م . ىابع ىف كنع

 لك ةيبرعلا ةمالا مركحا ث ليلق وهو ) برعلا نع هفرعا ام يا |
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 برعلا كولم

 برعلا دالب يف رهشأ ةعضب يف هتيقل امم ًاءزج تيقل امف  ملعت امك ةسايس
 ال كنا « ةفاضلا 2« صالخالا « قالخالا مرك  لحاوسلا هذه ىلع

 . طقف مهنم نيماسملا يف امبف ةلوجرلاو ةعاجشلا اما . دونملا يف اهدجت

 ءافو نم ءيش دونغلا يف ناك ول هيساقن ام دنطلا يف يساقن انئظا آل

 يف زيلحنالا خيرات تعلاط نوكت دق . كاخآ اذا هصالخاو يبرعلا

 انوناخ - ربظلا يف .دونهلا اننعط ةرم نم مك فرعتف دالبلا كلت

 . ءالولا ىلع انودهاع نا دعب  انب اوردغو

 ينلأسو ادوسلاو يكسولا نم اسأك بلطف مداخلا اعدو اذه لاق

 نم فرعا : لاقف باحنالاب تيجأف . هكراشأ تنك اذا امع ًاددرتم
 نيماملا نم فسآ ياو يحيسم يلا : تلقف . رخلا برش نم نيماسملا

 اذبح . ىكسمولا برش ًارصحنم زياكتنالاب هيشتلا نونظي نم نييرصعلا
 . تقدص : بيبطلا لاقف . هئيد ىلع ليبقلا اذه نم بظاوملا ملسملا
 ينا . الثم ينذخ . ًاريثك برشن - برشلا يف غلابن زيلكتالا نحن
 يبرشاو « لكالا دعبو لك الا ءانثاو لكالا لبق يككسولا برشا
 تلقف . نيماسملاب زياكنالا ىدتقا ول يدوبو ىرت م تابجولا نيب

 تناكو . يكسسولا برش يف مكب نودتقي ال نيذلا نيماسملا : ًازيم

 . ماتا كسم ةكحضلا

 ةحصلاو كرهملا وفظوم ةرخابلا ىلا دعص ةرصبلا ىلا انلصو امدنع

 يامي نم ةيقرب تلسرادف تنك و . هونملا نم ممرثك او ةطروعشلاو

 ىنيقالب نم ةرصبلا يف رمأي هلع دادغبي يكلملا ناويدلا يف يل قيدص ىلا

 دحا الو « ىسفن تدجوف .ديدحلا ةكس ةطخ ىلا لقالا يف ينيدهيل

 « يثتارك » يف ينم مدقلا يبرعلا بلا اذه يف برغأ « ينع لأب
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 قارعلاو لصيف كلملا

 يريرحلا عسلاطب يلايللاو مايالا ىضق يذلا يبرعلا ناو . ٠" ةيدنملا
  «هب ومس و ىئاسكلا نيحاوط يف هغامد تايرك نحطيبو <« ظحاحجلاو

 ةرخانلا نس تاو دق يلارا - نمملا نم مداقلا ربهشلا ةلاحرلا لوقا الو

 ىلا اهجرتي نا رطضي ةيبرعب يذ ولا ينماكيف . مهتغل موفا ال موق نيب

 جرعالا هداوج قاس . يدنه أضيا وه . مهني“ ةيزيلكنالا نم ءيش
 . ينا#رلا ىعدت ةرثعمم لاما ةئقد اهيفو ةرسكم ةيرع رحب

 « ًاروحيم ًاركسعم انزتجاف « ةرصبلا جراخ بسبس رفق يف احر
 ةكسلا ةطحم ىلا ةعاس دعب املصوو « دونحلا دونجلا ضعب هيف رخآ مث

 ركاذتلا عل موك ريغ ةطحم الو . طخلا اهدنع أدب ةعقب ىلا لب

 فطلت « هللدجلاو « ًايبرع دلو خوكلا جرا اندجوو . آلفقم هاندجو
 - لجر هعبتي ةعاس دعب هاعف . فظوملا نع ثحبب انبلط ايبلم حارف

 ًالاؤس هتلأسف . ةيزيلكنالا نسحي هنككلو ةكسلا ريدم وه - يدنه
 ب رعلا ْف ةقشب ينصخي ناب لقألا ف ىنم ركب هلع فيرعتلا همف تدمعت

 يناطعا . تتش ام يل ناكف « ًاعرك (ميبف لجرلا ناكو . يدحو
 دفق تلكو . مامحو ءام هيف ًاحيمسف المع راطقلا ف ينلحا و ةركذت

 ةصاعلاب يكلملا ناويدلا يف ينايسكلا نيما قيدصلا ىلا ةيقرب تبتك

 اهلسرأس : الثاق ينم اهذخاف اهلسرال قربلا تيب ىلا عوجرلاب تممهو

 ىدل يلرك ذا : آلئاق ينعدوو يتعتماب ينعي نك رمأ مث ٠ اسأر انه نم

 . بحاص عادولا . اًساب يدون

 يف زيلكنالا طالغا نمل أاهرك تنك ناو تنا . بحاص عادولا
 ف خي راتلا طالغا نم ًاناع ناك فاو جن رفثملا يحيشملاو . قارعلا

 ما الاسم ما ثاك ايحيسم « طقف روشقلا يف مويلا برغتملاو . قارعلا
 . داتا همن تينا 27

 اما



 نا لاقي قحلاو . ةعئانلا اهرامب ءارسلا ىلع برعشلا عشت ةديدج ةئدم

 زيرعتو ممعت وه ©« ةمقرش ما تناك ةيدرغ « ةقذلا ة دما هملا ىمرت ام

 الو « قرشلا سمث اهتحفل ام اذا ةيبرغلا ةعانصلا قرشتست الو يب رغلا

 ديسلا مدا هل مسي ام اذا ةايلا تاحطس يف قرشلا برغتي

 . يبوروالا

 * يحج أقر ةةسم ًاراطق اهءارو تاردف © ترحو ةرطاقلا ترفص

 ةما نظا ال . برا اراقب" نم ءايركسع ًاراطق  دنها نم هلامعبو هب

 . تابرعلا نم حيلصتلا ىلا ةحاح دّسا ىف ثارطاقلاو . هددتو كلذ عم

 حلصي الو لحعلل حلصت ال تسماف ةمدخلا نمهز تزاتحا نوكت لق لد

 ةرطاقلا تاس اذا مبللا « يلاتلا مويلا نم بورغلا ةعاس دادغب ىلا لصب

 نم اذاف ًاحابص انضبنف . الل هللدهلاو تماس دق . قيرطلا تايداع نم
 ةبرع مداخ اذهو . رفسلا ةحئالب نيعملا تقولا ىف نيينادلكلا روأ يف

 هذه ىف ىس | ىه ال نأ ةذفانلا نم همدق ىاشلا نم بوكت انءاح لكالا

 .٠ ىرخالاب ةدحاولا لصت تابرعلا

 .اهتمدصوظعلاب تذفن ةفقو اهيف انفقوف ةحاردلا ىلا دوأ نم انرس

 ةحئال ىلا ترظن . لاطبالا تايث تايداعلا هاحت انتيثو ةأحف انفقو

 ةعاسدمدب ءاح ةدئاملا مداح نكلو . ةرامس ىف روطفلا :اهمف اذاف رفسلا

 ريش علطتسنو هّث وعد ىلت اترسو انلزائم نم اذح رخف لك الل انوعدي
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 قارعلاو لصيف كلملا

 اواسرا مهناو « اهلحر تردك « هللا كسرح ؛« اهنا انءاعف . ةرطاقلا

 . ىرخا ةرطاق نورضحتسي روأ ىلا
 .رازبم ف قرن رلا دعصف ؛ ريحم ا دشاو حامصلا تاعاس تأآو

 ف حوارا ىلا انديعف « تاحرد تسلاو ةئملا ىلا تياهئراف

 مث . اهبف ةايح الو ةئان رفقلا كاذ يف ءيش لك لثم يه اذاف تابرعلا

 راظتنالا تاعاس نا ول اددوف . ءادغلا بلك الل ةنأث انوعدب مداخل ءاح

 انتيمصمو ةرطاقلا ةممصم انيسنتف « ثيدحو برُسو لكا تاعاس اهلك

 . هظيقو قارغلا ينايف يف
 هلامعو هك روس ةعبشد ارامح بك رن يبا رعا ةحا”ردلا ف نخكنو ءاح

 ناكو « عيرلا ديربلا راطق يف دادغب ىلا رفسلا نوغبي اوؤاج . نيشام

 يبارعالا لاقف « طقف تاعاس سم داعبملا دعب ةطحلا ىلا ملوصو

 . اةرظتني راظقلا نأ يديعس اب كل تلق ام « هلايع ما ةمرطا بطاخي

 تعءاج مث . فيطللا ىقرشتسملا راطقلا اذه ودبلا نم هريغ رظننا دقو

 تحارو ةجاردلا نم ائب تجرخف ربظلا دعي :روأ نم ةطاصلا ةرطاقلا

 مث .ياشلا ةعاس ةرامسلا ىلا انتلصواف « اهيف هللا كراب « اهينذب ليشت

 . ًادراب ءاشع مدنقف اهبيف ءادغلا انل دعأ دق ناك ىتلا ةيئا ويدلا ىلا
 نم تملع طباض اهدحا زيلكتالا نم نائثاو ةدئاملا ىلا تسلح

 « برحلا لاطبا نم هنا هردص ىلع يتلا رضخلاو رملاو رفصلا طئارشلا

 سن رلاى لا اوت ددسف . اكريما نم مداق ينا « ملع نم ملعا هللاو « ملعو

 .٠ هيضغ مهسأ نوسأو

 قارعلا روما طضل حاصي ال يذلا حالسلا ندي نم عزت كلل ود

 . ةدشلا « مزعلا « ةوقلا حالس « هاوس

 امك قارعلا ع مويلا انكل كريما لضخ دت الول : هقيفر لاقف
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 برعلا كولم
 امو؟ع بادتتالا امو من قارعلا ريخلو :. ”الئاق طباضلا لمكف . اسرع

 فيعضلايوقلا مكحح دق . الا سما يه ظافلا ؟ بوعشلا ريصم رب رقت

  ةياكلا هذه نسلو كسير انل عرتخا نا لبق نيئسلا نم تائم

 هنومست امب « ةدشلاو فسلاب ًانمحو لدعلاب ًائمح هيكحو . بادتنالا

 نظت لس و . لدعلا نم هل عفنا ًانايحا ملظلا ت”راكو . ًانلظ

 7 - وعلا ريصم ريرقت - بادتنالا ةديدجلا تايلكلا هذه

 ال ةصع ةداراب دالبلا هذه يف نيديقم انارت « ممالا ررحتو نوؤشلا
 مالحالا ملحي يرظن لجد ءادابو « ممالا ةبصع « معن ؛ اه ةدايس
 الو انفال ال أ دمفم ”ةلمع عيطتسن الق <« نوسلو رتسملا مكسر وه
 . دالبلا لهال

 . ًائادةمحتسم ةيونعملا ةأرطاف < هتحارصو هنيقي لجرلا نم ينبجعا
 اباتك يعم ىأر . ًاضيا بدالا ةاوغ نم لب طقف يركسعب وه امو
 راطقلا ىلع كلذ يف ةعبتلا لعل . يل هدعب مو هرامتساف سلو .ج . هل
 ائلصو امدنعو . ًاضعب انضعب ب مل لزنم ىلا لك انلخد نا دعب انئال
 ىناثي داعمملا دعب يا  ليللا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا دادغب ىلا
 بيسلاو ٠ ه.ف اوما نمم اناو راطقلا نم اوجرخ نم وه ناك  تاعاس
 تسب ةنيدملا يف هل ناك « اييرغ ناك ناو « طباضلا كاذ نا كلذ يف
 نا يئاقدصا نم ًادحا رظتنا ملف انا اما تناك ةعاس ةيا هملا يوأي

 . وا مهب اويا قرا يسفنل بأ لو ليللا فصتنم دعب ةطغلا ىلا ٍقيفاوي
 نا نظا ام ىل اع أثي ملف « تمنف . ةعاسلا كلت يف قدانفلا باوبا

 . باتكلا هفطلب منغف « يجعزب

 تحتف ! وباب « وباب : ةيدنهلاب : يداني توص ينظقياف ةعاس تغع
 مث . مونلا ىلا تدعو هتد رطف « يتمدخ يغبي نيلاما دحاب اذاف ةذفانلا
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 قارعلاو لصيف كلملا

 رخآلامحي اذاف تضبنف « ةذفانلا جاجز قرطي اقراط تعمم ىئاقد دعب

 تاغل ينعيشتأ . اهب هتملك و اصعلا ىلا تدمعف ! وباب « وباب يداني

 حدا نيثدحملا ءارعشلا ةرئاد بطقو نييسارعلا ةمصاع ةمصاعلا ىلا دنهلا

 تذيو ةئلاث تن اصعلاب ديدبتلاو بسلا اذه دعيو ! ئدلاولا نوءلم اي

 جا ملف ؛ ًاراسب ةذفانلا نم مث * انيمي ةذفانلا نم ترظنف « ًاركاب

 سانلا نم ًادحا فيصرلا ىلع تيأر الو « راثآلا نم ًارثا دادغبل
 درابلا ءاملا : يسفن يف تلقف . مغلا نم .ريثك « مغلا نم ءيش ينرواسف

 ءىداه يلبادث تسللو تميحتساف . لجراب ءاملا كدنعو ءاود ريخ مغلل

 ةطحلا ىلع قرششي :بايحالا هوجو نم ًابجو لع« لامآلاب اثيشتم لابلا
 . سمشلا قورش عم

 يتعتما لقني نم ىتح ةطغلا دنع دجا لو « اهدحو سمشلا تءاج
 تبدو ةيرع رفضحجتس اصعلاب هتدده يذلا دلولا تثعمف ٠ ةئيدملا ىلا

 ةعبرالا قافالا يف شتفا « عجنملا رفقلا كاذ يف يدحو [فقاو « رظتنا

 اهدوقي « ةعامل ةبرع لمخنلا ةبج ىف رهظ ةعاس فصن دعبو . دادغب نع

 ين ركذف . ريبكلا دوسالا شيرلا امهيسأر نيزن ؛ :راهطم نتاداوج

 : ىسفت ف تاقف . ىراصتلا تازانح 2 تارومالا تايرع ليخد شدرلا

 تنك ام ةزانح يف  كرورغو « كلامآ ةزانح  ةزانج يف تناو

 , دادغبس هروصتنو هلثمتت

 هل ادق لمختلا ىلا اقرش ليخ يدوكلا قاسف « قزانح ىف ”تدكر

 ةعشا امتالخت لالظ ف يهاقملا ةك رح نم ءيش هيبناج ىلع انلخد امدنع

 .ابنم ضدالا تجرجرت ةعقرقو « حيذي ًاتوص تعمس مث . سمشلا

 , زيلكتاالا دونح اهقوسي  ةئاطلا شيلا تارابس - لقنلا تابرع يه

 نم يةجرخاف ةعاسلا كلت ينتعفن اهحئاورو اهرامنغ نأ بيرغلاو

 ( ٠١ ) ؟ برعلا كرلم
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 برعلا كولم

 هذ سمالا دادي اما . مويلا دادغب يف ةايحلا مئالط يه . ةزانلا

 . اهدحت ةلمأو ةلمل فلا باتك

 قلعم ةحوجرالا لثم وهو ١ « دوم » رسج « رسملا ىلا انلصو

 لجرا تحت ىنحنت بك ارملا نم ةحوجرا ابنا ديب « ةلحد يئطاشب

 « ليا كبانس تحت قفصتو « تابرعلا بيلاود تحت نئتو « نيدلملا

 3 يي

 ءًان داهم اكيطب أريس ريم © اهفمطل ةجوملا ريغص لوليأ نم موي حابص

 . سمشلا ةعشا يف ًايهذ ليحتسيف هيف نيحللا كرحي '"' مالبلا فاذجمو
 « ضيبلا اهنذآمو قرزلا امابقب دادغي ودبت ةيقرشلا ة جلا يف كانهو
 ًائيش رباغلا نامزلا دحمب [فغْ ناك نم ىلا ديعت ءىطاشلا ىلع اهروصقو
 ال يبف « لالا ةريصق ةجببلا كلت نا ديب . حارشنالاو ةحبملا نم
 . قارعلا لها ةغلب طشلا وا ربنلا يف الا هقفارت

 هيهاقمو هتاناحي هنأك « نيزح مشبم عراش يف انا اذاف رسجلا تربع

 تدك وف 1 ةوعم 2 لزن ىلا تلصوو 3 ىمظعلا برها بابع ضاخ دق

 نولسغي مدخلا اذاف« « رخآ لزن ىلا تدصقف“ ميمرتلا يف نولغتشي لاهعلا
 : لوقدي مداخلا ىنيطاخف ٠ عا لازي الإ لؤنلا بحاص ناكو رادلا نجص

 تازناف « عئالا ردص يف عئاضلا لمألاك وه اذاف هيلا تردابف كرابملا
 تلخدو « يتورث نم ىقبت ام يذوملا ىلا تعفدو يتعتما كلذ عم

 ةيئاطيربلا شويا دئاق دوم ف ثلارنملا وه نوم 0. . ةلوله )1١(

 يمسق( ١519 ةئم راذأ ؟ ء ١م»مو ماع لوالا يداج ؟ ع يف ) دادغب حتتف يذلا
 , هةمسان رسملا

 .ةهزنلاو روبعلل قروز  ةيدنه ةظفللا - مّلبلاو , مّلبلا بحاص يتونلا (؟)

 ,؛”»>»>ك



 قارعلاو لصيف كلملا

 ةاواسملا لاثم يه اذا ف اهنسحا يغبا ىرخالا دعب ةدحاو فرغلا
 .الو لوح ال تلقف . ةنفع ةدراب ةماظم ةريغص اهلك - ىعالا

 :تلقف . ثان لازيال هنا لاقف فتاحلا نع مداخلا تلأس مث ترطف
 تاوطخ تددسف « كيتسج دما 1 ُْق هد : لاقف . ديرا نوفلتلا

 قشنتسي بابلا يف هيحاص تيقلف « ليلجلا مسالا يذ لزنلا ىلا سأبلا

 . معل : لاقف ؟ نوفلت مك دنع : تلقف « حايصلا ءاوه

 ؟ تماكتت اذا نآلا ينبواحي كلملا رصق يف ًادحا نا نظت لهو
 ” ينابسكلا نيم عم ؟ ملكتت نا ديرت نم عمو

 ؟تنا”رحاسأ :تلقمث اقح ”تيب“. باوجلا ناك يدنع يفايسكلا نيما

 ىلع لدينا هرهأو مداخلا ىدان مث ىلا ) فيك لت نم انا : لاقف

 , هتفرغ
 لثم حتفت ةدحاو ريغ ةفرغلل ذفاون ال ذا اح وتفم بابلا ناك

 نيزب ةآرملا ماما ًافقاو مونلا بوث يف نيمالا ناكد . قاورلا ىلع بابلا

 هجولا هنم ضيبا يفآر اهاف نوباصلاب تضيبا دق هئقذ تناكو « هحور
 . ةوسلا مئاتشلاب يقشر مث . هدب نم ىسوملا تعقوو 2« كلذك

 ةحايق هذه ؟ نيمملا تقولا لبق لصت فيك و ؟ تلصو ىتم

 .ةتغابملا هذه مهتغامت مث كئاقال نو دعتسيف كب كباحصا لغشت . كنم

 ١ ةسايكلاو فوذلاب روهشملا بيدالا تناو

 9 ةءاكب حمست الأ

 اوضبنيل حرابلا اركاب اومان نمل لوقا اذام . هللا كحئاس

 نولوقي 7 بورضملا تقولا لبق لصو راطقلا؟ كتاقالمل مويلا اركاب

 ذاش راطقلا لثم لجر هنا : تلق اذاو ؟ةطحملا يف انرظتني مل اذاملو : يل

 )١( طاشنلاو قذحلاب نوفوصوم هلهاو لصولا ءاوا يف ءاضق فيك لت .
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 برعلا كولم

 ؟ ةهاكي حمست الأ

 . كيداو كقوذي ىنظ باخ دق . هللا كدهاس

 تناو : بايسلا يذ ىلع ًارباص بابلا يف افقاو لاذا ال اناو تاقف
 بأدا لللا يف لمعلا ىلع تنحو « ارتلكتا يف كتامح تءضق يذلا

 9 هدعب وا ليللا فصتنم ةطحملا ىلا حاورلا كجعزيا « رابنلا يف كنم

 يرن نا كيلع ناك اش حبصلا لبق لص ال راطقلا نأ تماع كنا بهو

 جر مث « جديربلا » ب ًابعال « لقالا ىلع كبحاصل ًاماركا « ليللا
 ىف ةنس نا نيما اب لاقي ىلا 9 ءاوملا قشنتست ةطحملا ىلا رحفلا ةعاس

 ' لوذخلاو لسكلا كثروا دادغب

 علاطا تسلجحو ٠ بايحالا مالس ائهسو اندفاصت ةماشملا هذه لعب

 . صرالا ىلع تناك ىلا ةيزياكتالا 0 سمس 0 ا ةدد رح دادعا رخآ

 يتنثا رخأتي نأ هتداع نم ةيكلو رخأت راطقلا نا انماع نحن 5

 .٠ ةعاس ةرسع

 رهظي . هلا نم نسحا كلاح نوك نأ ىسع راطقلاو انأ اه

 . ةفرغلا هذه لثم يف ةماقالا تيمحأف ارتلكنا يف ةهاظلا تفلا كنا
 ريغ ىف اهني قرف الو« صضعبل اهضعب ةهسرس اهقدانف « دادغقي مذه

 .٠ روجالاو ءامسالا

 ولو سمشلا اهقمرت ةفرغ لزنلا اذه ىف دحوي الا ؟ لوقت ام اقحأ
 ؟ ةظحاد

 كلا دحت دقو دادغب 2 لزن نسحا اذه : ًامربتم نيمالا باحا

 . هيف ةفرغ

 9 ةفرغلا هذه لثمو : ةسكاشملا ىلع ًارصم تلقف
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 قارعلاو لصمف كلملا

 ؟ انتاواسم ىلا لزانتت الفا

 امو .٠ ءاحالاو ةب را همه نرخ نيم وزقا ةاواسمل نا رك ذا 035

 لزانت أسف برعلا دالب يف ةيرهاب ةيناث تنرتقاو موحنلا تيخلآ دق ينا
 8 حطسلا ىلع ماناو ةاواسملا نع

 ؟ دوبل

 ؟ كاملا رصق ئبا . دربلا نم رثك | ةنوفعلا ىشخا

 2. هةلالجل رصق هال

 9 لزان وش نباو أ

 3 ةديدملا جراخ 3-3 روسلا جراخ |

 ىف دص 9 ةشيدملا جراخ قمح بصنا نا ل نذؤب ال وا 3

 بيطي الف ًايودب ترص دق . تاماظلا هذه لثم يف ضرما ينا يخا ا
 - مييلع - لزنا ةئيدملا جراخ ودب مدنع سلأ ةالفلا ريغ يل
 5 9 مهتم

 . ًالوا كلملا ةلالح روزتن لزانتت كنكلو : امكبتم نيمالا لاقف

 ؟ كلذك سبلأ
 ينذخاؤت ال . ًاعبط « اعبط

 ىلايلوصو ذنم يل ىرج ام كاذ ذا هتربخأف . يتبلغب حرفو كحضف

 ىناسنا اقزن يل رفغو يلا ىثرف « دادغب ةطحم ىلا لوصو ىتح ةرصبلا

 ةلالخ تبرحأ ىلا ةحارملاب يابمب ف اناو تثساع دق تنكاو . بحاولا

 لثاق دق هتلالج نار تححن اهنا ةحصاعلا ىلا قيرطلا ف تربخاو كلملا

 . ءاقشلا ىلا

 هساعأو هتحصب هئنها ًاياتك هتاالح ىلا بتك ١ نا يغش الفأ

 ؟ة-



 برعلا ك ولم

 7 يلوصوب
 . ةباتكلا ةنوؤم كيفكتنس

 تداعف « هعبط ثعش لو « هحور نييزت يقيدص متأ دق ناكو

 امك« ءاملا نم سلسا راصف « راقولاو ملا هيف ىلحتو « ةنيكسلا هيلا

 : لوقي داعو لزنلا يف فتاحلا ما . ٍيسنلا فاطعا نم نيلأو « لاقي

 . كلذي تررسف . مويلا هتلالج لباقتس

 يف عقنلا ريثت ةجئاه انب تراس ةيك ريما ةرايس انبكر ةعاس دعبو

 لوا نم دتمي يذلا < دمحولا « مقتسملا ليوطلا « ديدجلا دادغب عراس

 ةراظن دنع ةباوملا نم انجرخو « ًالامث اهرخآ يلا ًابونج ةئيدملا
 ةيمظعالا قيرط يف ريسلا انلصاوو نيميلا ىلا ةنكتب انررفف « عافدلا

 نيعاوملا تأينا ريغص تيب هشاوح ىدحا ىلع ناتسب ىلا انلصو ىتح

 ريدم تبب وه لب . نبللاو بماحلا هدنع رثكحي سالف تيب هناب هئانف يف

 لخاد ريغص رخآآ تيب دنع انلزن مث . كلملا ةلال صاخلا ةعارزلا

 برخلا مايا ىنيت تناك يتلا « سوةسيسا »لا توببب هيبش « ناتسبلا

 شرفلاب شورفمه وه اذاف « ناكم ىلا نراكم نم لقتتو ةعاس

 قلعم ب تك ةنازخ هيفو « فيطل قوذ نع تحصفا ةطاسمب يبوروالا

 سنارف لوطانا يسنرفالا بتاككلا عم لصيف كلملا ةروص اهقوف

 « نييجلا يلاع « ايحملا حاضو ؛ يرصع باس امهدحا ءارو ناتدضنمو

 ًاقيناهسمل يف هلثم هممحرت يف نراكو « انلاقتسا ىلا رداد « ةزبلا نسح

 « كلملا ةلالط لوالا ريتركسلا رديح متسر وه . ايمسر - ًاقيقد
 . لصفلا اذه ابي تردص يتلا ةلاسرلا بحاصو

 بادح نع مغرلاب يثدح يف تسماتو « هنئاويد يف ةوبقلا تبرش

 ءانثا ذئدعب تمعتمو « ةئقار ةيلقعو « ةسدك ةئداه ًاسفن تاممسرلا
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 قارعلاو لصيف كلملا

 .4ب ءىراقلا اهم كك راشاس 2 باححلا ءارو اهنم ء ىشد دادخي ُْق قماقا

 دم . لجأ نم تئِج ام قيقحتب هل ًاركش « لحع يذلا وبف نآلا اما

 . نالا مكلباقي اندسس : لاق مث هتدضنم ىلع فتاهلا ىلا

 توريب يف وا ةرهاقلا يف دعب ال تسب ىلا ليخنلا لالظ يف انثرس

 يف . ليخنلا نم ناتسب يف ةلجد ءىطاس ىلع نيم هنكلو . ًازاتم ًامخف

 ةنيدملا هيف امون ترهدزا يذلا ناكملا ةلابقو « مظعالا مامالا راوج

 . مظملا مامالاو روصنملا ركذ كنوع عد . روصنخم ا ةنيدم 2 ةركودملا

 ةيخراتلاو ةيعيبطلا نساحما نع ًادرجم ناك ولو ىتح رصق تببلا

 . . هيف ميقم لوالا قارعلا كلم نال رصق وه . ابلك ةينيدلاو

 اهف ةفرغل اناعدف طامضلا دحأ انليقتسا مث ) بالا ْف نابدنجح اناّسح

 قباطلا ىلا 8 وعدب ءانمألا دوا ءاد مث 4 نيرئازلا لدس اهملع ةلواط

 ىلا يب ىضفأ باب مف ةبمنه دعبو ؛ س واحلل ةهدر هءارو ائاخدف لعالا

 نم لوأ تنكو ةحارخلا نم ثلاثلا عويسالا ناكو . مونلا ةفرغ

 , اهدعب لايقتسالا فرش زاح

 3 لوسرلا تن نا ) ين ن ىلع ْن نيسحلا نب لصيف راسل مالا

 ركؤم يف ب رعلالُّدمم ) ىحطظعلا برحلا ف يب رعلا لايشلا شرج كناق

 كلم ع ماشلا مكاح )م انوروأ ُْق ةمبرعلا ةدحولا ءاول لماح 0 ياسرف

 لطصارملا هذه كرويونت ف اناو تعدت دق | قارعلا كام 4 ايرون

 لك هل تبديرعم اناو 2 ديحملا ريصقلا هخيرات «خمراتلا كلذ ْف ةرهابلا

 فسأتم « ةلاعلا دصاقملاو لاوقالاو لامعالا هنم ربكم « باحعالا

 لكي 10 ماشلا ف وأ ندنل ف وأ سرأب ف هب عمتجا ِ نا

 ىلا اقرش تان راف شا قفو مث . لمالاو قوشلا دراوس نم ةدراس

 لطب اهيف فال ًاصوصخ « نييسابعلا ةضاع تناكف ةيبرعلا دالبلا
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 برعلا كولم

 . ةدوشنما تاححملا نم ةححعو « ةدوصقالا راونالا نم ًاروذ « ىمالحا

 تايعمرلا نم اهمدقت ام ىلع « مونلا ةفرغ ىلا لخاد اناو رمش م

 مهربك ١نم وه © برعلا كولم نم كلم ىلع لخاد ىفاب «ةيبرغلا ةمكلملا

 سخلا يف الصمف قفار ينم لاخلا نال كلذ . انس مهرغصاو انس

 راتسلا ءارو نا ةعاسلا كلت تسسحاف هنم ينانداف ةريخالا تاونسلا

 . انوؤ+ "سلا ناك امو . ىنطولا داهجلا ىف ًاخاو ىل ًاقيدص

 سأرلا فوشكتمم ناويدلا ىلع سلاح كلملا ةلالحب اذاف تلخد

 . ناوخالا مالس ”يل_ع ملسو ينيقالي مدقتو فقوف « هتءابعب افتلم
 هي همس حييسملا هج ود ين رفالا باتك دحا ةهيس يذلا ههحنو ناكو

 هيف فخت ًانول هبسك ١ ضرملا نال . يضاملا يف هنم نظا ام ىلع ذئموي

 سلاهلا معانلا رونلاب افيطل ًاجازتما جزتميف“ لحمضت داكتو ةامحلا ةدح
 هقوف ام 0 راصف ىلعالا مظعلا تحت الملق هفوج مث < هيليع يف .ائداه

 ىف اما . ًامئسم اليطتسم هنود امو ؛ ةعفرو ًاعاستا رثك ١ نيرجلا يا

 ْ . هبا كلملا ةلال< هيشا ناك دقف هتاراشاو هماستياو هتوص

 يف لازي ال وهو ٍلوصو موي يلابقتسا ف هفطعت ليمج ىلع هتركس

 هتأنه مث . ةدهاشملا ىلا قوشلا ْف ينك را ثم هنا لاقف . هقنلا لاح

 مستباف س لوالا قارعلا كال لوالا ديعلا  ةسولج ديعيو ةّيدصي

 يتاحر ىلا ثيدطاب لقتناو مغلا ضعب اهيف ةماستبا

 ةريثك دئاوف كش الو اهبف نوكميسو نيما اب ةييحع ةلحر اهنا

 امو كرايشا نم انلصو ام لكي نيمحعم كل نيقفارم انك . برعلل

 . كنع دئارحلا يف هاتعلاط.

 ابهئارما نعو اهترز يتلا نادلبلا نع تالاّؤس ضعب ينلأس مث

 . ثيدحاي ةضافالا نع هعنع فعضلا لازي ال ناكو . اهماكحو
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 قارعلاو لصف كاملا

 7 ةدبدع

 , دعد ام ف عيمشج اس . لوقش رهو فقوق فارصنالاب تنذأتساف

 يف ًاريصقت هامسا امس « هيف مضاوتلا ليمح نم كلذ ناكو « رذتعا مث
 . ةفامضلاو ماركالا بحاوب مايقلا

 قيدصلادامف «ةكب هثدحف ىنايسكلا اعد تحرخ نا دعب هنكلو

 ةرايس ًاضيا رما دقو هتلالح رماي لزنلا ىلا شما : لوقي يلا

 1 دادخب ف كتماقا ءانثا

"5 



 برعلا كولم

 ديع - بيقثلا ةرازو طوقس  ءايطالا دي يف كلملا '- ةروثلا 'ناكرب

 ةضمنلا نمقحلم - اهيلاطم . بازخالا داحتا - سونألا ريغ سواجلا

 دفو - ةدحاو ةئس دايعتساو ةنس فلا دابعتسا - ةيقارعلا ةينطولا

 سيئر- عمجلا يف بطخي ريصبلا يدبم خيشلا - كلملا رصق يف بازحالا
 سرلجلا ديعي ًائنهم يماسلا بودنملا لوصو  همالك ىلع بقءي ءائمالا

 بلاطم  زياكتالا طقسيل ! بادتنالا طقسيل : حيصي بعشلا -

 نيب ىقرفلا - ءائمالا سيئر لزع - رئاشملا ةضيرع - فحنلا ءامعز

 ةينطولا بازحالا لافقا - سك وك يسرب رسلاو نوسلو كنرا رسلا
 -نوحتال مالسالا جحرح و ب ةنكاس ةّتك اسةمالا  نيينطولا ءامع زلا ىفن

 ةموكجح ال - لصيف كلملا ةسايس  لدتعم نطو بزح سيسأت
 . بادتئاالو

 لك نم رجفنا دق ةسايسلا ناكرب ناك قارعلا ىلا تلصو موي

 « ناريثلا دادغب ف ترعثساو « مهلا فحذنلا نم تمارتف « بناج

 ءامعزلا ماق نيا كاذ يف . ناخدلاو بيبللا نيدفارلا نيب دعاصتو
 لالقتسالا نالعاو“ يبامنلا سلجلا باختناو «بادتنالا ضفر نوبلطي

 : لوقي ميكتحلا رعاشلا تاوصالا نبي عمسو . شرعلا ديبأتو « ماتلا

 داسرالا هليسس بوعشلا نيب دحوم قافولا يغبي رعاش انا
 داركالاو كارتالا امو لدع افتك الا بارعالاو سرفلا ام

 داقحالا انئيب قرفت ىثتح ةقرف عماطملا يذه انفكت م

 ترثأف « ماياب سواجلا ديع ليق تدتْسشا دق ةكرحلا تناكو

 راشاف « اهبيس ةيوعملا ةدئازلا تناك يتلا همالآب تدازو كلملا ةحصب

 مدد



 قارعلاو لصيف كلملا

 ريظيو . ايس هللا اوعس امم اولحؤي ملف « نولدتعملاو مهم نوف رطتملا

 ديحوت ىلع مهلمحف ًاندح ًازيثأت ذئموي مهيف رثا رعاشلا توص نا

 . لامآلاو بلاطملا
 كلملاو ةموكحلاو ةرازولا يا « فادها ةثالث مهتالخل ناك دقو

 اويوص .مالكلا حالس « حالسلا نم عاونا ةثالث امل اوم دختساف « هسفن

 بيقنلا نمحرلا دبع ديسلا اهسأري ناك يتلا ةرازولا ىلع مهتيعفدم
 تحعزأف بادتنالا رأد قوف ةمباطخلا موتار ايطب اوراطو © تلاقتساف

 شويجلا نا امس الو « لعفي ام يردي ال ًارئاح تابف يماسلا بودنملا

 . ةريغص ةنتف داخال يفكت نكت مل ذئموي

 2 قارعلا جانل ليغ لوأ 0 ديعلا مث دوفولا هت ءاحف كلملا ةلالح اما

 ةموكحلاو هنئويلاطيو هنوئنيب  سونأللا ريغ  سواجلا دنع

 . اهنم يس زجني نا نود اهيلع لوالا ماعلا رم يتلا دوءولاب ةفراشملا

 بزحو يفارعلا ىنطولا بزملا« نايسابس نابزح دالبلا ف كاكو

 يف ًايصوصخ ًاعاججا اممتجاو اقاشت نا دعب ادحتاف « ةقارملا ةضبنلا

 دعد رظتنت تناك ةمالا نا همف ةرثادلا ةطقنو ( مظعملا ةلالطا بحاص

 ةموكحلاو « ىلوالا ةنسلا ترف « ةيباين ةيروتسد ةموكح جيوتتلا

 ةمالا كلا. ةقلطم ةيكللم ما ةيبايث ما يه ةيروتسدأ فرعت ال

 باغتملا :ةرادالا ءوس نع ةجتانلا رارغالا عاونا دياكت ةلالجلا بحاص اي

 ةسايس اوذختا مهفال لالقتسالا حورل ينانملا نييناطيربلا ذوفن اهيلع

 «© ةرازولا هذهو .« مه أدئار ةعورسلملا ريغ لامعالا نماهريغو قي رفتلا

 . ةمالا لامآ ةضهانم يف مظعالا لماعلا تناك اهنال اهانطقسا مهترازو

 ملء



 برعلا كوام

 بادتنالا رطخ نا امبو « نآلا ىتح فلأتي مل يباينلا سلجلا نا امو

 ماعلا زكرملا اتئيه تعمتجا دقف « نييقارعلا ةبرحو داليلا لالقتسا ددهب

 اتدرقو ةءقارعلا ةضبنلا بزطو يقارعلا ينطولا بزحلل

 يف ةيكلملا ةدارالا رودص نيمحرتسم مكتلالج ىلع ةلالا ضرع
 : يلب ام

 يفاطيربلا لخدتلا امس الو اهركذ راملا لامعالا نع فكلا - آلوا

 . ةيرادالا رومالا يف

 ةمالا نئمطت يكل نيصلخلا ةرادلا يوذ نم ةرازو فيلأت اناث

 ْ . لالا حالصإب
 لبق اهنأثي ةضوافم ةيا يرحت الو ةدهاعم ةيا دقعت ال نا  ًاثلاث

 يبايثلا ساما فيلأت

 جاحتحالا اذهم ةمقا رعلا ةضينلا ب لا 1 اعلا زكرملا فتك و

 اييق « ناك ربلا بلق نم ةيصوصخ ةركاذم ردصأف بااطملا هذهو

 ريل يتلا ةموكتملا ةسايس بزاا اكش . تان"او يضاملا ىلا تاتفل

 «ةيلالتحالا ةمركملا ةسامس نيدو اهنيل قرف اهنم ةنس لالخ 52 سعشلا

 بعس توص هللؤي نم لك ىلاو « ند.الا ملاعلا ىلا هحاحتحا عفرو

 ا ينامالاو مال الاب ةكملم ةدّمفأ تايط نم ثعبشم ؛« قوقملا موضوم

 بادتنالا ىلعو « نيد راىمتسالا ايناطيرب ةموكح ةساس ىلع جت اننا

 ديعتست تناك يتلا ةفارعلا دالبلا هذه يف « دالبلا يف نيتوقمملا هراصناو

 ديسرلاو روصنملا ىرك ذ يضاسملا ماعلا نم مويلا اذه لثم يف

 ابئدحا ىتلا ةغيلبلا حورجال ًامسلب نوكي نأ ةلمؤم » < ن ومألاو

 7 « . فيصحنلا اهمسج يف ةيضاملا ةئسلا دابعتسالا

 سا وتلا ةمماس ةيح تاظ ةئس فلا تد.عتسأ ةمأ نا بيدعلا بنرغلاو ) ( ١

 م.



 ديعتلامآلاو مالآلاب معفملا بلقلاو فيحنلا مسجلا تاذ ةمالا هذهو

 كعش ( ىذلا قارعلا شرع هئاقثراو اهكملم ةلالح جروب ديعتلا اهديع

 تارايعقدصا هةلالح ىلا اوعفزيل دوفولا ثعبتو 4 ءادهشلا مجامج قوف

 . اهاوكشو اتينا ةوعمسم] ءامطخلاو كيربتلا

 بلطف « رصقلا ءانف ْق اودشتحا راصنالا نم روبمح موعم و نيروك ذملا

 رمأف . كانه بطخلا عامسل هتلالج لثع نء رمأي نا كلملا نم ءامجزلا

 بزحلا بيطخ عمبا يف بطخف . ه نع بونيل ءانمالا سيئر هتلالج

 سيئر يف جيبف « ريصبلا يدهم خيشلا ري رضلا رعاشلا « قارغلا ينطولا

 هيانأ كلملا ناك ذا مالكلا هل حسو . ًاييطخ بصتناف نوحشلا ءانمالا

 هلا هتسنأ هيف  ةقامح ليقو  ةسامح ىلع نهربي نا اضيا هل قحو هنع

 ف مداق ىمظعلا امناطيربا ىماسلا بودنملا ناو ) طالدلا ق فظوم

 بحاو وه هيلع تراو 2 سولديلا كيعي كاملا ةلالح ءىنهمأ ةعاسلا كلت

 سيئر ذاتسالا ةرض> راك انيب هنا ىفتا دقو . بيحرتلاو لامقتسالا

 : ”اخراص عما مبابقتساف ك.يربتلا ءادال ةيناطيربلا ةلكولا لاحرو

 ِ زياكنالا طقسل ! بادتنالا طقسل

 ءا_عز نم ةمقرب قياسلا مونلا ُْق بودنألا ةداعسإ لصو لق نأكو

 ةسقارعلا ةمالا بئاغرب هنوماعي و « ةابالا نم ةيلاخ ةقادص « ىمظعلا

 00 سوم ةحفص حرش عبات |
 تضه ةئس فلألا ِق هه عيمسإ مو 0 تامزلا اذه ِف ةدحاو ةنس دايعتسا وكشتإ

 , يدص الو ثوص
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 برعلا كولم

 :ةيتآآلا داوملا يهو « رمالا اهفلك امهم اهنع لزانتلا اهنكمي ال يتلا
 ىمظعلا ايئاطيرب ةموكح فتئالعاو اناتب بادتنالا ضفر - ًالوا
 ةرازول قارعلا كلم ةلالح ةموكحح ةمجا رم اناث . ًايمسر هئاغلاب

 ةطلس ةبا يلثمم لخدت عفر  اثلاث . تارمعتسملا ريزوا ال ةيجراخلا
 . اهنوؤس ةرادال ةرادجلا اهسفن ةمالا يف نال ةسنجا

 ضعب نرا الا . معمم ذلكم وي كلملا ةلالجو ةعيشلا ءاماع نم اذه

 اوعمتساف « اهردصم بادتئالا راد نا لبق يتلا ةوعدلا اول رئاشعلا

 ةضيرع اومدق مث , زيلكتالل مهءالو توئلعيو ءاماعلا ىلع نروجتحي

 . كلملا ةلالح ىلع ةحح هدسب تناكف « يماسلا بودنملا ىلا كلذ

 . ةدهامملا صفري كلملا ناك اذا ةضيرعلا نلعيس ناب هتماخف راسا دقو

 اما . رصقلا يف ةحيبقلا ةأجافملا كلت لثم هذه لاطاو رظتنمل نكي ملف

 نييسايسلا ءيجافي نأ  هموي مويلاو بعشلا قوقح نم نا لبق اذا

 « ًائاد هل نيهأتم اونوكي نا بجيف ناك ناكم ياو تقو يا يف
 وا برحلا تقو ريغ يف  ىكلم طالب يف ثدحي نا ردانلا نف

 كلملا بودنم دوجوب وه ىمسر  يمسرلا رهاظتلا اذه لثم - ةروثلا
 ابليتقا ةناها يه لب .. ىمظعلا لودلا نم ةلود دض - هب هكارتشاو
 دقف . اهب رص هئظاو . انكاس ةردايلا ءىداه سك وك يسرب رسلا
 ةروثب رذني ناك ام عمقل ةدشلا ةطخ ذاختا يف تلف م ًاددرتم ناك
 طالبلا ةئداح تلازاف © 157٠ ةنس ةروث لثم قارعلا يف ىرخا
 . سانلا بير عوضوم ناك امزع هيف ثذحشو « ددرتلا

 .دحاو فقوملا اذه لثم يف زيلكتالا رثكاو يزيلكتا هنكلو

 لب « ةعاسلا كلت هبجاو نود لوحي مؤملا ثداحلا يسرب رسلا عدب ملف
 امبنيب رادف هب ذئدعي عمتجا مث . لوالا هديعب هأنهو كلملا ىلع لخد
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 قارعلاو لصيف كلملا

 سيئر لزع يهو يككلملا طظالبلا يف ىلوالا « ناتحستن هل تناك ثيدح

 يتلا نارينلا تدمحا يتلا ةططا يهو داتعالا راد يف ةيناثلاو « ءانمالا

 ١ 0. رجفتلا ةساسلا ناك رب نم دعاصتت تناك
 م لص يف سك وك يسرب رمسلا تدعاس رادقالا نا بيرال

 رسلا هفلاس ضيقت ةساسسو ًاقلخو ًايأر هنال . هئثدانمو ةهعبيط نم نكن

 داح دلترا رسلاف ١99٠ ةروث لجع وا بس يذلا نوسلو دلتا

 « رظنلا ريصق « ةمحلا ىلاع « سأبلا ديدّس « بضغلا عيرس « جازم ا

 ) ةكي رعلا نيل يهم رب رسلاو ٠ ًاياسح بقاوعلل بسد الو ب رضي

 ىلا أجلت اماق يتلا ةكنحلاب رومالا جلاعب « ةانالا ليوط « ةردابلا ءىداه
 ال ناك اذا هيصنم ىلع رطخلا نم ثداحلا يف ام كردا هنا ىلع . ةوقلا

 تنيهأو ًايمسر نيهأ ناسنا لك لس يزيلكنا لك فقوم فقي
 رذتعا ءانمالا سيئد هلزع يف كلملا نا لاقي دق . هتمأو هتموكح

 نيينطولا ديزي دق لب . يفكي ال كلذ نكلو . ادب امع ةحارصو ًانض

 انك اس قارعلا هلبتقا يذلا لمعلا ىلع مهقاف . جايهو ابغش

 . انك اس
 ك.لملا ةلالح نال ةدشلا ةسايس ىف هتدعاس رادقالا نا تلق

 ةرازولا تناكو « ءاسطالا ىلإ هسفن ماس سولما دسع دعب

 - وهلا هل الخ هديب ابيلك ةموكمحلا تحبصاف تلاقتسا دق

 ةضبنلا بزحو ىقارعلا نطولا بزملا « نييزملا لافقاب هرما ردصاف

 مهيفد ءامعزلا 1١ ماحتم ىلا ىفذ مث « اهدئارج فيقوتبو « ةيقارعلا

 « ريصبلا يدبم خدشلا و يحججايلا يدنفا يدمحو نمثلا وبا رفعح جالا

 يصلالا يدبم خيشلاو ردصلا نسح ديسلا نيمظاكلا يدبتحي رطخاو

, 
يسرافلا جيلخلا قف ةربز>

 سابع ردنب هاحن 
١) 
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 برعلا كولم

 ددرت نود العفف ناربأ ىلا « ةضبناا ءامععز نم « امهو« امل ريقستي

 : جاجتحا وأ

 « ةددعتملا تاعامالا عوضوهو ءامطالا نيهر كلملا ةلالج ناكو

 نمو نييفألا راصنا اهذختاو ةمصاعلا ال تحض يتلا هتوم ةعاشا ابنم

 ةنيكسلا ىلا ممدالخاو مهت وكس ىلع ةححح ةينطولا بازدالا نم ىقمت

 نب دبتجملا ( مالسالا ججحح » نم ثالف ترككس برغتسي هنأ ريغ

 يدبم خيشلاو ردصلا نسح ديسلاو ينارفصالا نسحلا وبا ديسلا : مهو

 ضعب ترا ىلع . اهمالعاو ةضبنلا ءامعز مهلك اوناك دقو « يصلاخلا

 نوملاطي اولظ 2« مهتوكسي اوماعب َل نم « ءاساعلل نبلاوما رئاشعلا

 اهاسرا يف اهتفيحص ةيزيلكن الا ةهوكحلا تدوسف « بادتنالا طوقسب

 نع ىنُغ يف تناك دقو « ةيرانلا فئاذقأاب مهخا وك ١ يمرت تارايطلا

 . اوتكس مه اذا نوتكيس نب ديتول عم نوداني نم نأل كلذ

 يماسلا بودنملا حلفا دقف ةيلامحا ةرظن رهألا يف انرظن اذا اما
 هسفن ىأر يتلا ةينطولا ران نيح ىلا واو هلمج يف دمحا دق ناك ناو

 يفو لصوملا يف مهسئاسدو كارتالا اهب مواقيل اهلا ةجاح يف ذئدعب

 دقع « نيرهآأ ريغ يغب نكي مل نيحلا كاذ يف هنكلو . دارك الا دالب

 ناكو .امهزيمي يبات سلجم سيسأتو ةيقارعلا ةيزيلكتالا ةدهاعملا
 راد نيسب ةرزاؤأاو ءالولا تابث يف الا ميال لوالا رمآلا نا ًانقيتم

 لدتعم ىسامس يز> سيسأت يف الوا ىعسف . بيقنلا تيبو بادتنالا
 نمحرلا دبع ديسلا نب دوم ديسلا هسأرب را يقارعلا بزحلاب يعاد
 ةداعا يف ىعس مث . ساجلا باختنا يف ةموكسلل انوع نوكيل بيقنلا
 بسقثلا ريغ رثؤي كللملا ةلالج ناك و . ةدهاعملا زاجنال ةيفعتسملا ةرازولا
 يرتسو .هاوس ىغبي ال اهتطس تلا بايسالل ىماسلا بودنملاو «ًاسيئر
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 قارعلاو لصيف كلملا

 هعيقوت دعب قارعلا يف ربك الا زيلكت الا قيدص لذخ“ نا فيك ذئدعي

 8 ةروبشملا ةدهاعملا

 ىلإ هعوجر دعو عسقوتلا لبق « ةماظم ةموؤشم ةرتف كانه نا ىلع

 ملف . ىنعمو ةقيقح ةلولشم اهيف ةب زيلكتالا ةدايسلا تناك « ةسائرلا

 كاملا نال كلذ . بادتنا الو رك ذَت ةرنطو ةمركح ال دالملا يف نك

 القوع لمقف 4 بادتنالا راد تحعزا ةسامس ىلا هل أفس لعد ليه الصف

 . نوكتسلا ترعشتساو ةيقتلا ىلا تأجل

 ةسسسم
8 

 8 ) ؟ برعلا كولم

 م.



 ني

 برعلا كولم

 مغلا بداآم

 لضف - بادتنالا - ةدهاعملا - لشرشت رتسا] دعو - كلملا ثددح

 بلاط ديسلا - لعزخ حخيشلا - لصيف جسوتت يف ةيزيلكتالا ةموكحلا

 سيسنرفلا - ءادعالاب لامع كلملا - نيلمج نيب كلملا - بيقثلا

 يغدد نم دالبلا نع معفاديل ) - دوعس ناو مجعلاو كارتالاو

 نيتاوخلا ثيدح - ةيكلم ةبدأم - مغلاو ةباكلا - « اهلالتحا

 ممر رفكد نيذلا ةعبرالا دحا - كلملا توحس  تايزيلكتالا

 راصهزالاو رودطلا 3- نوتاذلا 3 رددوا يف ةبدأم 3 قارعلا يف

 يف لاءوس ل ةصاخلا كاملا ةدئام  بيئكلا كلملاو وامثلا عاوناو

 ةسمامعلاو ةقيشلا - يفشلبلا ريت ركسلا يأر - بالقئالاو روطتلا

 .٠ هيدآمو مغلا رداصم سس شوب رطلاو

 هائمقأ ىدلا لصق اذه : نولوقد قارعلا َْق زياكتالا وعم

 . ةيناثلا ةلباقملا يف "ىلع اهصق زيلكنالا ةصق ريغ ةصق هتلالطو

 فراك هئيدح يف هنا ديب . فءضلاو ءانعلا نم رثا هبحو يف لازي ال

 ءال_ بش نيعو « نيقبلا ةوق هيف معان توص . ابحي رص ةحبللا ديدس

 ٠ عورب الو ءىداهلا اهروذ انامحا م رطضي

 ' بادتنالا ىلع معي رص صن اهمفو ةدهاعملا دقع ىف فتي ويلطي |

 يوقلا اه رسفيف « ةديدعلا ريسافتلا لمتد:ف « ضومغ اهداوم صعب يفو

 ام ريغ اذه 8 زو ال اذهرو , ةكساعضسو ه«ةداصم قفاوتل ليقتسملا ق

 تلق . نآلا كحراصا م كانه مهتحراص دق . ندنا يف هيلع ينودهاع

 نيطرشد الا قارعلا ىلع اكلم نوك ١ نا لقا ال يفا لسرشت رثسمال

 معمم



 ا

 ارعلاو لصيف كلملا

 لشرشت رتساا لبقف . بادتنالا ءاغلاو دالبلا لالقتسا امهو « نيملوا

 ةموكحلا ن_را وهو . فرشلا ةياكم هديأ ادعو يندعوو كلذي

 ةموكح سسأتب نييقا رعلا دعاستو قارعلا لالقتساب فرثعت ةيزيلكتالا

 لدياقم يف كلذ لك . بادتنالا يفلتو ةمات ةدامس تاذ ةينطو

 لنروكي نا قحلا اه نمضت ةيناطيربلا ةموكحلاو اهدقعن ةدهاعم

 طف زيلكتالا نم قارعلا ةموكح يف نويئاصخالاو نوراشتسملا

 مويلا مو دالبلا تايداصتقا ف قوقطا ضعد ًاضيا اه نمضتو

 ىلع تابثلا ريغ لعفاو لوقا ام يف سلو ٠ مويلع تيلقنا يلا نولوقي

 .بادتنالاءاغلاب فرش ةماك . لشرشت رتسملا.دعو اذه .ءالولاو دبعلا

 بادتنالا رك ذب ءىدتبت ةدهاعمب هتموكح ينحت نيما ىخا اب نآلاو

 ال . هللاو ال .اهداوه رثكا يف ظافلالا هذه دركت مث مش ممالا ةيصعو

 نا لبق ١ ةدبدج ةرازو فلأ-تت الو . اهعيقوتب نذآ الو ايعقوا

 . دعولاب نورييس مهاب ةحيرص ةماك و ةحيرص ةطخب ينوثمحي

 تلاح ادعو دعو ليرشت رتسملا نا وا متافت ءوس كانه نا به

 عم لديف كلملا فقوف « هذيفنت نود ةيزياكتالا ةسايسلا كلذ دعب

 لهف ٠ هنوتقيو بادتنالا نوضفري نييقارعلا رثك او هب حدقتي ال كلذ

 العف نوكي نا ىلع قارعلا كلم نوكي نا لضف اذا ىرت اي مالي

 ًارما كانه نككلو ؟ يماسلا بودنملا دي هدب قوفو بادتنالا رم

 ةموكحملا لضف نا . فاصنالاو لدعلا بدأ نم هنع ىضاغتل الر

 نب بفارعلا لضف لقالا يف يزاوي لصيف كلملا جيوتت يف ةريلكتالا
 بع هليقد قارعلا ىلا هلرصو موي دالبلا ىف تاك دقف . هوعيا ئذلا

 بحسناف نائسب رع ع مخ اح ناخ لعؤخ خيشلا مهنم كلملا بالط نم

 7 بسقثلا ةرازر فيلأت ةداعا لكمول لوا بادتنالا ةموكلح تناك(١ (



 برعلا كولم

 بلاط ديسلا قارعلا ةيهادلا كاذ مهنمو . زيلكنالا نم زاعياب

 ةياخادلا ريزو هلتفصب ذئموي دالملا فوطي تراك يدلا بقنلا

 زيلكتالا هيقعتف « جاتلاو شرعلا ايلاط ؛ جاهولا دجلا ليبس يف نعاس

 بيقث ناكو . دالباا نع هولجاو م-م قيلت ال ةيحي هيلع ضيقلا اوقلاو

 دمسلا لصوملا بسقث نبا ىلع ريمكالا مهن وع نمحرلا دبع ديلا دادغب

 كانتهو لصيفل مظعالا ريصنلا ناك بيقتنلا نا لبق كلذل . بلاط

 ة-قيرط اما. هيشا ىلع نويقارعلا هرثؤي ناك يذلا شلادع ريمالا

 اوناك ةيولالا يف نييسامسلا نيفظوملا نا لوقا نا يفكيف باختنالا

 ْ . اهنوريدي

 امه « نيليمح نيب هئكللو . ليمجا نورككتي نم لصيف كلملا سبل

 يفو . هعياي نم ”ليمجو هليبس ىف ىعس نم ”ليمح « نيران نم قرحا

 نم !ادبم لمضفت يف ةينطولا ةقيقحلا موري نم ءىطخم ال نآدم نينثالا

 كللملا يداعي نا لطخلا نم هنأ ىلع . ىعس نم ادبم ىلع اههنم عباب

 لاق . ةيناطيربلا ةموكحلا ةيقارعلا ةمالا يدامت نا وا زيلكتالا
 الو ءادعالاب طاح مويلا ينارت :  اهدعب ةحارص ال ةحارصب هتلالح

 يف . ةفلاحملا تئش ول فيلح يل نبا نمف . زيلكتالا ريغ يل قيدص

 مهو كارتالا لايشلا يفو . يئادعا مهو نويسنرفالا ايروس يف « برغلا

 مهو مجعلاو . يدي نم اوتلفت دقو دارك الا قرشلا يفو . يننوهركد

 نبا بونجلا يفو . يتموكح ىلع ةعيشلا ةطساوب سئاسدلا نوسدي
 ,لهر ؟ زيلحنالا ريغ أذا يل نم . ناوخالاب اندده ماد وهو دوعس

 فترودعي مه < نيما يخا اي نويلقثملا مه لب ؟ مهيلع باقثا يلا لقعي

 ٠ ام نوربب الو دوعولا

 ناك موي هيبا ةلالحب يترك ذف لّسرشت رتسملا دعو ىلا هتلالج داع
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 قارعلاو لص.ف كلملا

 دحب نأ ردانلا نم هنا ىلع نهربمل زومرلاب زمريو لاثمالا ل برضي

 نوبلطي . دوهعلاضقنو نولتلاو ةغوارملا يف زيلكتالا قوفي نم ءرملا

 - ةيوقةتلاث ةموكح سسأت نم يننكف ال ةدهاعم ىلع قيدصتلا ىنم

 نالا انارت .. اهي مايقلا انسلع لمحتسي ةدهاعملا هده اندقع ول هنا ةقدقحلا و

 نال ال « ءادنلا نوبلي ال نييقارعلا نال يبطو شيج سسأت نع زجعن
 زياكتالا كاك اذا : نولوقي مهنكلو .ال . ال . ةفيعض مهيف ةينطولا

 ال توا . اهنع مه اوعفاديلف بادتنالا يط تحت دالبلا لالتحا نووني

 ؟ لوقلا اذه يف يخا اي قحلا ىرت

 . انك اس هيثيع يف روثلا ناكو ءىداه توصب هتلالح ركتي ناك

 نم متاغلا جرخي ناك ذا بارطضالا ليلد هلمانايف ىرا تنك كلذ عم

 ملكتي ناك امدنعو . هيلا هديعي مث ةحبس هذأك هب بعليف هرصنب

 ناوددلا ىلع اهعضوو هسأر نع ةرادسلا عفر ءادعألا نم هب طمح نمع

 امس الو « ليلج نسحلا نم يس هيف ىءارتف هبحو ىلاعلا هئيبج راناف

 لصيف كلملا يف نا ٠ رارفصألا ىلا الثام لازب ال ناك يطنحلا هنول نا

 يذلا مغلا نكلو . ةعنقم ةغيلب ةحه هثيدح يف نا 1 « اياذح (:سح

 . هماستبا يفو همف يفرط يف ًارارم ربظي هبلق يف نمكي

 ىلعالا لثملا هيلا بم ةيحور ةيزم لصيف كلملا يف نا دقتعا يلا

 نم لك لثم رامضملا اذه يف هسفن ىرب اكلم ناك ناو هنا ىلع ةارحلا يف

 ماد ةديعب حزق' سوقك اهأرف « ًاداج اهيلا ىعسو « تالامكتلا قشعت
 ناو « مئادلا هتلالج قيفر « مغلا بابسا دحا يرظن يف اذهو . هنع

 يف فعاضتي يذلا يحورلا مغلا وه . راصبالا نع ”انايحا ىراوت

 يف هلم ”دسأ 2« ردن ناو « كرلملا يف نوكنف اهتروطخو بصانملا ولع

 , سائلا ريغ



 برعلا كولم

 «ىتش لاوحا يف هتثداحععو هتسلاجمو لصيف كلملا ةلباقت تفرشت دق

 ىلاو ةيكتلملا ةدئاملا ىلع ؛ طالبلا جراخو طالبلا يف«يممر ريغو ايمسد
 مثلا ناك للب . انئمطم لالا معان ةرم ه را ملف 2 يتيبلا طامسلا
 اذاو ملكحت اذا يفتخيو هساحب يق ربظي راذا يف لضلا لثم

 . تكس

 نيلباقتمنيفص يف اهملا [ساج ناك رصقلا يف اهدعا ةبدأم ىلا تبعد

 نم نورشعو ءاهجولاو ةيقارعلا ةموكحلا يفظوم رابك نم نورشع

 ىف (كاج هتلالح ناك و . مبعرح ضعب و بادتتنالا ةموكح لاحر

 هامش ىلاو سكوك يداللا يماسلا بودنملا ةنيرق هني ىلاو طسولا
 هوخا كلملا ةلابق ناك و . قارعلا يف يزيلكتالا شيحال ماعلا دئاقلا

 يف ءاسنلا ةيآ هلام ىلاو يماسلا بودنملا ريهالا نيمي ىلإو ديز ريمالا

 نيبو ينيب ناكو . لب دورترح نوتاخلا هتسايس ةعمشو قارعلا

 نم تماعف « ىرخا ةدسس قلابقو . ةيزيلكنا ةديس يماسلا بودنملا
 ينتقت نا عسيطتست الو ىقس وملا بحت اهنال ًادج ةنب زد اهنا ةدحاولا

 دسحا رهو « اهيجوز ناب ىرخالا ىتريخاو « دادغب يف « ونايب»

 ئاقلا ناكو . تاياورلا ةءارق الو ءايزالا همت ال « نيراشتسملا
 تعمس مث . ندنل يف تايورلا نم ًاثيدح ردص امب هتراج ثدح ا

 © تاويملا ملعب ماملا هلو ديصلا ةاوغ نم وهو « سك وك يسرب رسلا

 ةدئاملا لوح لاؤسلا حاسف ةيبرعلا ةغللا يف ةهفو# لا مسا ام لأسي

 بئاخ بودنملا ةهاخف ىلاداعو ؛« ًالامثو ًايونج « ًابرغو ًاقرش

 . لمالا

 ءاج نا ىلا ءاسلا مدق ذنم « ةيدأملا ءانثا ناكف كلملا ةلالج اما

 هسفن طاحا دقو « ةنزدملا سأيلا روص نم ةروص « ةوبقلاب مدخلا
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 الو ةيبرعلا كاذك نسحي ال نييملا متاق دئاقبو ةيبرعلا نسحت ال ةديسب

 . ةسنرفالا

 ناثدحتي ىماسلا بودنملاو هتءمم امو بءاندي ةرم ريغ هتيأر دق

 سملا ادع ام مهئظا الف . زيلكن الا كلذ مه اماقو . سقطلا نع ولو

 بادآ لقالا يف م-ميلع هضرفت ماقملا اذه لثم يف.بجاوب اوسحا 'لب

 نيوعدملا مه الو كلملا ةلالح مهن الةصوصخ روماب نوثدحتي الف ةدئاملا

 « ةيزيلكنالا نسحم وهو « اشاب رفعج ىتح تيأر دقف . نيينطولا نم

 ةيزيلكنالا ةياورلا عوضوم نم سرخت نا تبا يتلا هتراجةثداحم يف دهني
 ةياور نم ىرت اب نييقرشلا لب نييقارعلا مهب امو « ةريخالا

 ىرقنم ةب رق يف ةشقو ةءاحع ةسعاتحا لاوحا يف ثحبت ةيزيلكلا

 ؟ ارتاكزا

 ئذلا ةميرالا دحا وهو « يواشلا كب ديجم رشخالا يراج اما

 ةوعدلا يلي نا رساحت يذلا دمحولا لجرلاو ١ قارعلا ف مهن درفكي

 ئراشتسملاو نيتا وا ثيدحي منيب نكي ماف ؛ يداع بوث يف ةيكلملا

 هراح تاكنل كحضيو « سأكلا ولت سأكلا اينايمشلا وسحب ناك لب

 ىلع للذف كب ليج ناك دقو , نانفا نبسح ديسلا داظنلا سلم ريت كس

 دنعافقاو ناك . نوجملل اياب حتف هكولس يف هنال ةليللا كلت كلملا ةلالج

 هللاو كتفشس . را هبرش ىلا ريشي وهو كلملا هل لاقف ينج ىلا عادولا

 كاذ يف هبشلا هجو كردا مل - يلا ريشي وهو يواشلا باجأف . كتفش

 فرعن ال انالوماي نمو . يرعملا قيدص هنال ىقيدص اذه  نيملا
 ىلوالا هتكحض تناكو لصيف كلملا كحضف . مايخاو يرعملا ريغ

 مظاكو يفاصرلا فورعمو يواهزلا ٍقدص ليمج : مه ثررخالا ةثالثلا )١(

 . مملو مييلع مالكلا ءيجيسو . يليجدلا
 ملا



 برعلا كولم

 نيشامنب ةعشعشملا « زياكنالاو نيئقا رعلا رامكي ةلفاحلا ةلمللا كلت يف

 . نيتاولا ىلحو ءارزولا

 امويو ةبدأم « ةئيدملا جراخو رصقلا جراخ ىرخا ةبدأم ركذا يفا
 دادغب قرش يف كانه . ةيبرغلا تا.مرلا نع لزعم ينو نيتاسبلا يف

 نم برقلابد : ىلامشلا قار علا ةنح يهو ةمدوقعي ةيحان ىلايد رهن ىلع

 وه ميرك ك”الم اهمف « راد ونطا ى ءدت ربنلا ءىطاش ىلع ةدلب ةيوقعب

 . هتفاض يف موي ءاضقل هتيشاحو كلملا ةلالج اعد ليمج لآ كب يرخف

 سيلاوئروك رتسملاو لسب سملا مهتم « زيلكتالا ضعب ًاضيا اعدو
 . بيقثلا نبا دوم ديسلا مهقيدصو « ةيلخادلا راشتسم

 هملا قيرطلا شرفو « لامرلاو نوديللا راجشا نيب قدارسلا بصنن
 نم توقايلاو بهذلاب نيزملا ليخنلا تحت ةدئاملا تدهو « داجسلاب
 روبطلاو « راهزالاو نيحايرلا بيطب امعفم ءاوهلا ناكو « رمتلا
 بنعلا رخفاب ةلقثم موركلاو « لاغدالا تابخم يفو نانفالا ىلع درغت
 نم انصغ ةلماح ءيحتو مورت لب سملاو « ناولالاو عاونالا ددعتملا

 , كلملا ةلالجل ةيثاج همدقتف بنعلا نم ًاريبك ًادوقنع وا نامرلا
 هيحاص قفاريف < روصقلا يف رصأا ىبأي مغ نم هلل  كلملا ةلالجو

 شرعلا قوف ساحب مغ نم لل . هللا ضرا نم ةعقب لمحأ يف نيتاسملا ىلا

 ىّتح مرتحي ال مغ نم هلل . لاحو لح اهثيح شرعلا بحاصي قصليو

 نسظا . هيذغيو هيورب ام زيلكتنالا يف هل روكي دقو «زيلكنالا
 نأ ةفاطل و ةحاصف 3 امل امم لواحتف كلذ كردت تناك لب سملا نا

 تفرسا ام ْق 000 دقو .٠ حلفت ١ هافسأاو اننكلو ليما مويلا

 . ًاماتق لالظلا تداز
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 قارعلاو لصيف كلملا

 نكحديو هندسي بعل نائدسلا ىفلاح نأ دعد ةمسخلايف كلما سأ

 ء يد ال ثيدخاو هيلوساو ف ًارداب بعتلا ناكو . ةراكرسلا وات ةراكمسلا

 ادب دج اه اهملا فذا .شرعلا مو#و ةسايسلا يه .ًاداهتحاو ًافلكت الإ

 رسب قارعلا ف عقو لاك ىفطصم راصتنال نأك دقف . لاشلا نم ءاح

 «هدحو ةعاس هتلالس نوعدب ال نيلكتالا ءالؤهو . لوضانالا يف كرقلا
 كولس يفد موك واس ف ةمكحلا اذيح .٠ ناكم لك يف لظلاك هنومزلب

 ند لجأ اهملا ىعدب نا نود م ال بدآملا نأ نوئظي نيدلا نينطولا

 . بادتنالا راد

 رمالا « ةيطارقيدلا ىلا مويلا ملاعلا كولم برقال الصيف كلملا نا

 رضي دقو. كلملا ةيءاب نيفغشلا زيلككتالا نظا ام ىلع قورب ال يذلا
 كيومعت وا هميش ء ىمسمف يزي_لكتالا فاظ وم ا هد وعي كواس هل الحب

 ودع كروكي ناب ريد نيتاسيلا ْف ًامود نا رككي دحا ال . ةءاسالا

 دئاقبوث يف وهو .نا وبدلا ىلع كلملا ةلالج سلج اذا سأب الف, تايعم رلا

 ساحييذلاةموكملا يف فظوملا نككاو . هتذوخ عفرو «يقارعلا شبجلا

 نع هدعمش عزل الو ؛ هتمل ِق ناك ولا © هيلجر دعو يسر 37 لع هتلاق

 ًايزيلكتا ًافظوم نا نظا ال.جاتلا ةمرح نرتعو بدالا ءيسي « هسأر

 « ىمظعلا ائاطيرب كلم ةالح ةرضح يف كلذك ساحب هيصخم الع اهم
 ينلاةهاكلا ل وقي نأ عيطتسي الكسملا ديدش روعشلا قيفد لصق كلااو

 ال نم هد رضح ف ناك اذا دمت و ثيدحلا ف طست الو ء يرسل وأ موت

 ءاكذل لا نم ةملامخ ترضح يتلا اه ا 1ك هسلاج تناك اذ | اضوصخل , هيلا حاتري

 ٠ ةئودبلا 3“ ةدرشتملا ةيرخلا نم وا رجلا

 ىلا ةرعم رلا ريغ هسأ ع ف و هطالب ُْق ةحاو يفل الصيف كلملا نا
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 برعلا كوم

 هذي م وقد نا عسيطتسي نم مويف تفرعامو رصقلا ف نم رثك | تف رع

 . ةمهملا ةفظولا
 يجانو يريغ نكي لو ةيصوصخلا هتدئام ىلا نيسلاج ةليل تاذ انك

 ىنشهداألا ؤسهتلالج ىينلأسف طالبلا جراخ نمنانفا نيسحو يديوسلا كب
 نافوسايفلا رس ايتاكو ثحامتي ام ريثك هنا تسماع ينكلو «ةلهو لوال

 ؟ةروثلا يفو روطتلا يف نيما اب كيأر ام :هتلالج لاق . عيضاوملا هذه لم
 وأ روطتلا يف مصا يه ةيقيقملا ندمتلاو نارمعلا لماوع نا دقتعتأ

 ىفو ةعيبطلا ينءاقترالاو ٌوُدنلاب نودقتعي نم يلا :تلقف ؟ بالقنالا يف

 ناو تباثلا ديفملا يقيقللا بالقتالا جارعم روطتلا ناو « عاتجالا

 اوناكص ام ىلا سائلاب دوعي لعف در ًائاد تاروثلل ناو « لاحم ةرفطلا
 . بالا اذه يف اهريغو « هيف

 و ي روس يعيش وهو 2 رايح ممر هتلالح رس بتاك يضرامف

 هنأك نيدلايفو ةسايسلا يف تابالقنالاو تاروثلاب ملكتي عرسشف < كبلعب
 : ةدالملا نم برض روطتلا .ءيطد هوشنلا . سوريتول هتأك وا نوتند

 نم ًاريثك ةيزيلكنالا ةمالا لثم دقفت هيلع لكوتتو رظتنت يتلا ةمالاد
 . تاعايحالاو نونفلا ىف ربظت ىلا ةليفجا سفنلا ايازم

 «يكلملا ناويدلا يف رخآلا فوسايفلا ىلا ةتافتلا كاذ ذا ينم تناح

 نيما ىلا« هروعشو هيلق يف يبرعلا « هلقعو هقلخ يف يزيلكنالا كاذ ىلا
 طاع لرش هيو م )0 هسأرب لمو هيبج أح عفرب هتيأرف ينايسكلا

 . هلارآ يف يفرشلد اندم ا مسر : كلملا

 كحضف . طق هلارآ ىف كلذك هنا شدملاو : نائفا نيسح لاقف
 رخآ ًالاؤس يناأس مث . ةليللا كلات ةريخالاو ىلوالا تناك ةكدحض هتلالح
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 قارعلاو لصيف كلملا

 . ًادحا كحضي مل هنكلو اكحضم هتنئظ

 حلصي هنظت لكش ياو . ةطيئربلاو ةمامعلا يف نيما ا كيأر ام

 9 قارعلا يف انل

 ةطينربلا يا ةقرشلا نوسملب نميلا يفو ةمابت يف برعلا نا : تلقف

 اهن .نودلسم برع مثو . سمشلا ردح موس دور اوقمل مهديا عنص يهو

 رجلا اهيف دمْشي يثلا فاصوصخو ىرخالا ةيبرعلا راطقالا يف برعلا رض

 9 مهب اودتقا ول قارعلا لثم
 روضلا لك دنع ًاديدج نميلا يف ةقبشلا صوصخبب تلق ام ناكو

 كلتي معو ؛ ةمات يف يسيردالا ىلع ة-2 ةرم داق هنال هتلالح ادعام

 ةعبقو ةذوا ىلع ثيدملا رادف . شقلا نم ةعونصملا ةريبكلا تاقيشلا
 ثحبلا ءانثا كحضت ةماكب دحا ءيمحي لو «شوبرطلاو «ةرادسلا : طاللا
 كلملاسلجو لابقتسالا ةهدر ىلا ةدئاملا ةفرغ نم اثدعص امدنع انا ىلع

 « جديرب) لا نوبعلب ةريغص ةلواط ىلا ينايسكلاو يديوسلاو ممسرو

 نم تددو تاكن نانفا كانه ائمعماف قاورلا ىلا نوقاملاو تحرخ

 . ةدئاملا ىلع اهضعب ائعيسا هنا ول هتلالح لحا

 ةرضاحلا هموم نع جتان مغلا نم الصنف كللملا هوسيام نا نظا ال

 ةنرزملاةعانلاةماستيالا كلذ ردصم هدحو قارعلا جات نا نظا ال . طتف

 عملام يف“ الصيف نا . بواقلا ىلا مالكلا ىبسي يذلا تركسلا كاذو

 مددع ليلقلاءارم الا نا «ةريخالا تاونسلا عسملا يف ىوهو هدعس مكن نم

 ثداوحلا هتءاظف « نامزلا نم ةريصق ةعاس هل تناد دقف . مويلا ماعلا يف

 .اهب عافتنالا نم اهددعتو اهتع رسل نكمتي ملف“ هءلعو هلوح اهقباست ف

 ةرئاد اهوحم « ةربشلا نم ءارضخ ةرئاد يف منرك يبرع ريمأ اذوه

 .ةملودلا ةسامسلا سئاسد نم رارفصا اهحزاي2 ةيئطولا ةسامسلا نم ءارمح

 ١7م



 برعلا كولم

 عمو اهولتي يتلا ةربشلا ةبدأم  مغلا بدآم ةقيقح يرمعل هذهو
 ةبدأمو « ةسايسلا لشف اهولتي برحلا يف رصنلا ةبدأمو « سأرلا
 . ةيبرعلا عماطملا حيرض قوف ةد ودمملا يب رعلا مركلا

 اناو « يل يغينيف « كلملا ةلالج يف مغلا بابسا ىلا ترشا دقو اما
 برعلا نم ًافولا دنحو فالحالا رصن يذلا يمشاهلا تثديلاب نييحيعملا نم

 لكتب زفي مل هنال نينوزحلا نمو ؛ ىمظعلا برا يفناملالاو كارتالا ىلع
 « ءىش لك لبق ةقيقلا نيبلاطلا نمو « هلجا نم براحيو هيغبي ناك ام
 بطق لصيف ريمالا ناك يتلا ثداوملا كلت يف رظنلا ديعا نا يل يغبني

 ا
 . ماعلا خيراتلا نم ًاءزج تحمصأ يتلا 4 أنجح ةريس نم ءزح يش ٠ اهترثاد
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 قارعلاو لصيف كلملا

 قارعلا يف هروثلا

 -ةرهاظ ةماعز الو  ةيرهلا بالط ىلع مؤش رهش ةيرحلا ربش

 ةدايسلا فمض - قارعلا يف ةيدنه ةموكح - قرثشلا يف درمتلا

 - نيادلاه ريملآ رسلا - ليتافملاو رئاشعلا  ةنتفلا جحأت  ةيونمملا

 نوساو كلترك رسلا - مالح ردنقم يروس ةيزيلكتالا لقاعللا

 هتةسامس يف 5 سك ردك يدم رإ رسأأ 2 ةنكنو طوس هتسايس ىف 5

 51 ةينطو ةموكح - ىهفاسلا بودنملا غالب ثيزاا نم ريثك

 - ينطولا ساما ءاضعا  يناليجلا بيقتلا نحرلا ديع ديسلا
 ديسلا - اكلم بلطي قارعلا - بيقثلابلاط ديسلا - سلحلا لاسعا
 . بلطلا ىبلي بلاط

 مؤشربشل ايروس يف ةيسن رفالا ةدامسلا هيف ترقتسا يذلا رهشلا نا

 روش 2« زوت سيسنرفالا راتخا دقف . قارعلا يف ةيناطيربلا ةدايسلا ىلع

 لواح دقو . اوزافف هتيرح بلط يف ًادهامجم ًابعس اوهواقمل « ةيرحلا

 .اوحلفي ملف قارعلا نم نييناطيربلا اوجرخي نا رهشلا اذه يف نويقارعلا

 فحنلا نم « اهلك قارعلا ءاحنا يف تحجأتو تلعتسا دق ةروثلا تناكو

 . دارك الا دالبو لصوملا ىلا قفتنملا نمو « ةيوقعي ىلا

 «فحنلا يف ندم لا ريمك مهتم قم ف و « ءامالا نم ةماككلا ثءاح

 ؛«اهمومس دالبلايف درمتلا حور تلسراف“املمعتو اهددرت رئاشعلا تماقف

 ءالك ولا دمعو « ندملا يقو براضملا ف ساسلاو رضخالا تميتلاف

 ةرصبلا نم تادحنلا نوبلطي نوفاتلاو قربلا ىلا ايناطيربل نويسايسلا

 . يناطيربلا لالتحالا دعب قارعلا يف ثدح ام بحجع ال هنا .ةصاعلا نمو
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 برعلا كولم

 « ةطاص ةثيدح تالصاوم قرط الو « رك ذت هيف ةفاحص ال دب اذوه
 رمتست مث « ضعبب !بضعب هفارطا طيرتف ةروثلا همعت . ةدايق الو
 طقست تداك دادغب ةمصاعلا نرا ىتح. ”الوهو ةوق دادؤت يهو ًارهشا
 نيرئاثلا ةزوح يف

 نمفولابتدافو تاريللا نم نييالم ةناطيربلا ةموكسحلا تقفنا دق
 ةدوث يه.ةحداف ةريثك كلذك قارعلا ةراسخ تناك و ءاهدامحال دونجلا
 «ةمكملاو لقعلا كلذ عم هريدي يعاتجا ثداحب ال لئاه لازلزب ةهيبس
 . ةلثحملا ةموكمحلل الو قارعلا لهأل رينا نه ءيش اهيف نكي ملف

 «ةديدج ق رشلايف لبةمب رعلا دالبلا يف لاح ىلا نييناطيربلا تببن امنا ديب
 «يونعملاطاطخنالا ما و ىمظعلا برا تنب يه ابوروايف لاحب مترك ذو

 لجر لكل رالجر لمع لكل نا .اهنوسني اوداك دقو ةماعلا لاخلا كلت
 ةدوث يف لوألا ببسلا نويناطيربلا ناك دق . ةسايس موي لكلو«اموب
 ةميدق ةيدنه ةموكح دالبلا ىلا اولقن مهنأل .١0 فيص يف قارعلا
 دونغلاو . اهاحر يف ةيدنه « اهتسامس يف ةيدنه « اهتقيرط يف ةيدنه« ةممقع

 ةموكحللا سيئر ناك دقو « مهنومرتحي الو برعلا نومبفب ال مهتلمحب

 ايناطيرب ءانبا نم لوالا زارطلا نم الجر ةرتفلا هذه يف ةيناطيربلا
 نامز يف دجو هنا ريضغ اهدحب ماعم يضاملا يف اوداس نيذلا ءادشألا

 .مايالا ثداوح هتءلقعو هتيسفا تريغ بع نيبو « هدادجا نامز ريغ

 يف لبك وه قارملا يف ذئموي ةلاك و لاب ماا "'نوسلو دكنرآ رسلا
 ف وسلا نوامحي اوناك نيذلا زيلكتنالا نمو « رمعلا نم عبارلا دقعلا
 ري م الوا ارتلكلا ريذل مريض بجو ن ويكحو يضاملا نرقلا

 يف 5 « نياداع مرماظ يفو © نينسحم موف وف ف اوناكو . سانلا

 . ةزرع قرسم10 1118م5 ( ١(
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 ككل

 قارعلاو لصيف كلملا

 «ةديج بعش لئاضف يف ةلصأتم مهقالخاو « مهقالخا يف مهنيقيو مهنيقي

 تسما لآ اضفلا هذه نا دل ٠ تانشلاو قدصلاو لدعلاو فرشلا اهرهظا

 . لمعلاو ةامحلا ديلاقتلا ىلا نامزلا دعي دقو ةم رثحملا دملاقتلا نم م وبلا

 تدقفا 6برحلا اهدقفا ةما قارعلا يف لثم نوسلو دْئنرآ رسلا ماق
 يدافت تراصف « ةيحورلا ةيونعملا اهاوق نم ًاريثك ءاعمج ابوروا مما

 لهاستت وا“ اهماقم ظفحتل اهف ريش نع لزنتت وأ ءابف يش لمبسيف اهدنب
 نع ًاعافد نولتتو بلغتت وا «ةماكلا ةءومسم مدقلا ةئباث لظتل قدصلاب
 ماق« أدصلا هارتعا ذالوف نم ةما لثع ديدح نم لجر.اهنامك و اهسفن

 بوعشك هنظ أبعُس دجوف « ىمظعلا ايناطيريو هللا مساب محي قارعلا يف
 . بدؤملا ًاماد ركشيو بيدأتلاب ليقي يضاملا نرقلا يف دنهلا

 « ةيونعملا اهاوق نه ًاريثك ةيبوروالا ممالا تدقفا برا نا تلق
 ةيرطا بح ريغ ةيقريشلا لب ةيب رعلا ب وعشلا بسكت' لو «ةمحورلا و ةيبدالا

 نكلو . ةينيدلاتاعزنلا ىّدح 0-3 اهلئاقال امهلميس ُْق ةعزنو لالقتسالاو

 ةهازنلا نيم ولظملا مثلت ال؛ ملظلا دودق ترسك اذا «تاروثلاو بورحلا

 دقف .ثالثلا لئاضفلا هذه هف يذلا يندملا لمعلا مث « لدعلاو ةمكحلاو
 «هذوفت فصنب ماكحالا يف ردقت تناكام ةيونمملا هاوق نميزيلكنالا
 ماقم موقي ناك ام مارتحالاو فوالا نم قرشلا لب يلرعلا يف قبب و

 سانلا نم نويلم ةئثالث م ىمظعلا ايناطيرب تناك . رخآلا فصنلا

 افلا زبعيس تلسرا دقف . اهمايأ تلو لاح يه . دونجلا نم افلا نيثالثب

 عطتست لو «نييالم ةذ العلا نوزواحتب ال هز سو «قارعلا ىلا اهدرذدح نم

 ٠ رهسا ةعبس نم لقا يف ةروثلا دمت نا

 ءاهديفنت يف بحوتست ديتسملا لداعلا عاطلا ةءك نا. طيسب ببسلا

 ناك اذا اهفيكف .شيلاةوق وا ةطرشلا ةوق«سانلااهمرتحي الناكاذا
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 برعلا كولم

 ماقم ههايق ءانثا «نوسلودلئرآرسلا عدز .انوهواقيو اهنم نو رفني سانلا

 « ريثعاو ةمكتحلا روذب اما نقستم وهو «ةنتفلا روذي «يماسلا بودنملا
 يزيلكتالا ملا لاجر نم رخآ لجر داصحخلايفو عرزلا يف هك اشو

 ربظي و .قارعلا يبذكموي ةيناطيربلا ش وحلا دن اق (7١هبادلاه ربما رسلا وه

 داتعا دقف .دلن رآ رسلا نم هتحارو هتحص ىلع صرحا ناك ريملآ رسلا نا

 « رطاو دربلا لوصف نم لصف لك يف ةموكحلا عم لقنتي نا دنهلا يف

 فصنلا وه يذلا عيبرلا لخدي داك امو « ءاتشلا رخآ يف قارعلا ءاجف

 لامج ف لاودحتلا ىلع لمح 0 سحا ىتح رطقلا اذه فدص نه لوالا

 تناك دالبلا انني لايجلا كلت ىلا ةماعلا ةدامقلا زك رم لقن مث . محعلا

 هليك و نيدو هلم ثدحن ناك ام كلذ ىلا فضا ٠ ةروثلاب صضختت

 لاح 2 داز يذلا نالالا نم نييسارسلا ءالك ولاو ىماسلا بودنملا

 مول تاّد ثعب دلت رآ رسلا فنرا ىدح 1 ةنتفلا دادتما يو ةرادالا

 لأست ةييرطا ةرازولا نم ةيقرب تءاجف ندنلب ةموكمحلا ىلا هوكشي
 لا_سجلا ف لمعي اداه 9 مجعلا لايجح ف لمعي اذام ماعلا دئاقلا

 ؟ لورسلا يف لعتشت ةنثفلا ناريئو

 جارخا « نيرمأب ربظي امك ترصخنا دقف ةروثلا هذه نم ةياغلا اما

 ناكدقف . ةيساسلا اهتوعد للختت ةينيد ةعزن نم ولخت ال نودبتجلا اه

 با رفعجو يديوسلا فسوي لثم ءامعزلا ضعبو فجنلا يف نودبتجما يي
 نيدعتسم اوناك دقف رئاشعلا اما . ةنتفلا ةراثا يف ًارس نولمعي نمتلا
 ةظمابلا بْئارضلا عقد نم مهصلخت ةرعد يا ةيباتل نودعتسي ًاماد مو
 ةينوناقلا « ةلاعفلا قرطلاب اهليصحت لواحتو مهيلع ةموكتحلا اهضرفت يلا

 [راويكوصمسأ هد. ةزهع موتاسعع 8ماةمصع )١(
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 قارعلاو لصمف كلملا

 ءاممزلا دصاقم نم ءيشب اوفرع الو ءيش مهم امف . ةيئوناقلا ريغد

 . ةيفذلا نييحتمما

 دونا ابن ود تزحع لاتقلاو عافدلا يف ةوق رثاشعلل تناك دقو
 نوكي داكب ال ةطمسب ةحطسم مواعم وه امك قارعلا ضرأ ٠ ةيناطرربلا

 ىنمف هنف نوئمكي نمكم وا تاراغلا يف نولتاقملا هيلا أجلي أحلم اهيف
 هولع < ريدتسم ريغص جرب وه ل وتفااو . ليتافملا ةياغلا هذه رئاشعلا

 هسأر ف ةف رغب لصتي يبول ابلاغ جرد هيف © امدق نيعيس ىلا نيسمخ نم

 ودعلا ابهمه دصرب جدال نم ةريغص لخادلا نم ةريمك ىروك اهسف

 نم اهسف رصاحمي نا نكممف ًامحح فلات يهو ٠ راثلا اهنم قاطدو

 يفو نميلا يف . اهنم تيأر دق . مايا ةدع الجر نيرشملا ىلا ةسمخلا
 . كانه ةيلق اهنكلو دن

 . زيلكتالا لوخد دنع ليتافملا نم فولا هيف ناك دقف قارعلا اما

 . لوتفم يح لكل لسقالا يف وأ تيب لكل تابجلا ضعب يف ناك لب
 تاولفلا يف مو« ةيزيلكتنالا دونجلا ىلع ربك الا ليولا يه امنا! ليتافملا
 تدع اذا بجع الف . اهنم مهيمحي فنك الو اهرانل ًاثاد نوضرعم
 ودعلا هاش يذلا ديدحولا مالسلا و « عيذملا قارعلا نصح

 ؛ اهمده يف ًالوا ىمس موجحلاو فحزلا يف ردعلا ناك اذا بجع الو
 هنومسي ام وا لقعملا وهو هدونطل اهماقم موقي اه لوهسلا يف يني مث
 لقعملاف , كلذ نود لوحي ام كانه سلو 810615 6 ةيزيلكتالاب

 5 لخادلا يفد “ باب هل سملو ةيلاع لقاوت عيرأ هل طيسي عبره

 افولا زياكتالا ىنب دق ٠ رانلا قالطاو دصرلا نم منكم دونحلل

 9 سلو اهنم ريثك دادغي ىلا ةرصبلا نم قيرطلا يفو « لقاعملا هذه

 . دحاو ليم ةفاسم نم رثكا رخآلاو دحاولا

 (١؟) ؟ برعلا كرام
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 برعلا كوام

 لذ ب دقو . لاسبتساو ةعاحشو ةوق مزاتسيف ليتافملا مده اما
 خيش ىلا كومدقتي اوناكف . لاملا نم ًاريثك كلذ .قوف زيلكتالا
 وا صاصرلا نم شرب وا فورممع وا كرش ةليبقلا خشم وراةمبرقلا

 هب تروردغي وا هنوشرب وا هنووغتس وا هيلع نوطغضيف « لاملا

 نمو لاملا نم ً؟ريثك ريلكنالا لذب دق . ةعدخ برحلاو

 ىلع اهب اول يتلا تارئا.طلا نكت ملو . ليتافمللا مده يف لاجرلا

 يتلا ةيرقلا لشاد ليتافملا تناك اذا الا « ًاريثك دعاستل رئاشعلا

 ةريغصلا تثوصحلا كلت اومدهمل اهيف نوقر#كيو نومدهيف « اهنوبرضي

 ةاظم مكحلا ملاظم يف نا نظا ال . نيدر.تملا اهلها اوعوريل وا ةيفلا

 لثم داقحالا ةرئاث مسيلع ريثتو زيلكتالا ضغب نييفارعلا ثروت

 لافطالاو ءاسنلا لتقي يذلا ىمعالا شئاطلا مالسلا كاذ « تارئاطلا
 , نييبنذملا عم ءايربالاو

 طايضلا نم نيريثك نورئاثلا رصاح دق تارئاطلا نم مغرلا ىلعو

 مهئبجت نا ىلا ابنع نوعفادب مهزك ارم يف مهو نييسايسلا ءالكولاو

 اونسحي ملف ةيدنطا نم نيفظوملا رثكا ناك دقو . اواتقب“ وا ةدجنلا
 ءيش اهلها نيبو مهنيب نكي ملو « ةيبنجا دالب يف ًاصوصخ ةرادالا
 اهتدامق تناك يتلا ةيركسملا ةرادالا يف للخلا نع الضف « فطعلا نم
 ةعبس ةروثلا ترمتسا اذا بحجع الف , محعلا لابج يف ةمصتعم ةماعلا
 ليتافملاو ةديشملا لقاعملا نع مغرلاب نوزئاف اهيف برعلاو ربا
 , ةمودهملا

 كراكو اهنم تائم مده يف ىعس ًايروس ركذا ليتافملا رك ذ ىلعد
 نيبروسلا ضعب ةيرادالا زيلكتالا ةمدخ ف ناك دقف . نيحلفملا نم

 ةرئاد ىلا يماسلا بودنملا ريرقت يف ءاج امك « نيصلخلا نيردتقملا نم
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 قارعلاو لصيف كلملا

 اريك انوع نيصلخملا نيردتفملا انسروس دونأ ناك دقو 006 تاريعتسملا

 مسأ رك دس )ا ريرقتلا بتاك نكلو 04 جرا فقوملا اذه ف ان

 نم يروس وه . هانملا اذ_ه يفعض قحتس نم مسا ركذا ينطولا ال

 ةموكتحلا مدخف 2« كانه تنك موي ةرصبلا فرصتم بئان ناك افا

 فئاظو يف ةاملج تامدخ ةبصصعلا ىلوالا اهمايا يف ةيزيلكتالا ةيقا رعلا

 ٠ ةيدنها ةلودلا ماسو اصوصخ فحيلا ِق هتامدخ ءازج راحو )6 ىّدس

 ليئافالا تناكو ٠١" ةيماشلا يف يسايسلا ليك ولا نواعم يواغ داج ناك

 ديب حالس ىضماو ةيناطيربلا شويجلا ءادعا دشا تلق (ك مايالا كلت يف

 ةوذو فورعملاو فطللا ريغ حاحنلا بايسأ نه لع مد مهليتافم

 هّتعمس امو قارعلا يف ترس اممح هتعمم ينئكلو « ةيممرلا ريراقتلا

 . ميرككتلاو بملا تاماك رغب انو رقم

 نم ال زيلكتالا نم قارعلا يف لازب الف « نوسلو دلنزآ رسلا اما

 هتةطخ نسحئسو « ةروثلا هذه نم مغرلاب هب بيجتعي نم © برعلا

 0 هطلا رح هناوفنعو هعرسلو هفزت ىلع وهف 4 ورغ الو )م ةيسايسلا

 ؛ نيءلاو رعشلا دوسا « نوللا ىطنح وهو . املا قلط « ةماكلا مي رص

 سيطانغمللا نم تلفزورل ناك امم ءيش هلو . يفايسا وأ يلاطيا هنأك

 فلا نيتسوةسن وحن 5؟؟هئساناكس ددعو ةللا ةمفرصتمنمهةيماشلاءاضق وه(١)

 , رئاشعلا نمر نويعيش ملك سفن
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 برعلا ٌكوام

 هدد بارض ريهشلا يك ريهالا سدن / رلا ناك كق ثيدحلاو ةديؤاصملا ف

 اما .٠ ةيوبحلا ٠ 0 ع نم تحصاف « ةحفاضملا دنع همس نم فتك ىلع

 سفنلا تارا نه ةراسا و | هنأ لذ لب هدد ب رضد الف دلنرآ رسلا

 هب تعيتحا دق . مالكا تاربث يف وا ماستبالا دا ظحالا ىف ربظت ىنلا

 ةيزيلكنالا طفنلا ةك ريث سأريل ارتلكتنا نم عجر نا دعب ةرصبلا يف
 مالسلا انلدابت امدنعو . فراعملا نم هنأك مسف . نادابع يف ةيسرافلا
 دلت زآ رسلا ملع لق ناكو . سك وك يس رب رسلا ص وصخيد ةماك انلدابت

 ,ًاليوط رظتنتس :روفلا ىلع لاقذ ريقععلا ىلا رفسلا ف هقفارالدهر ظنا 0

 انسد :لاقف . يدحو رفاس ا عوبسالا أمه ُْف لصب ال ناك اذا :

 هلاق ام كاذ ذا ىلاب يف رطخف حاجنلا يف ةديحولا ةقيرطلا يه . "
 . هل هدم رتف يب رعلا رعاشلا

 لحريىلع امن امئندلا ف لوعي ال نم اهدحاوو اندلا لحر امناو

 سملو © بير الو رعشلا برعلا دنع : روفلا ىلع دلنرآ رسلا لاقف

 . لمعلا مدنع

 ىلدالا لماوعلا نم قارعلا ف هدسارس تناك يذلا لحرلا اذوه

 نم ء يشد سي ةره تركذ اذإ ه_ طا الو , اا ٠ ةئس ةروث يف

 فينعتلا نع مغرلاب مك 5 ةوقلا نا دقتعي لازي الو ناك هنال « مدنلا

 نم لوالا نيرشت يف ءاج يذلا لجرلا اما . ىضوفلاو نبللا نم ريخ

 سرس واو )م ةروثلا تار نم دامرلا تح ىقيذ ام ءىفطيل ةئسلا هله

 ضيقت وبف « كلملا ةلالج بئاغرل اقفو » قارعلا لهال ةينطو ةموكح
 . عقتسم ط + ىلع دلنرا ردا

 يواضيب“ مس سلا ليحن ةماقلا لب د وط لجر ١ سك وك يسرب رسلا

 نيعو . ؛ مو. ةنس ةيدنهلا ةموكحلا كل يف سكك يسرب رسلا لخد ٠ )١(
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 قارعلاو لصيف كلملا

 وهل نيعلا قرزا ' مدالا ضيبا « ةفشلاو فنالا قيقد « هجولا لكش

 ةقئار سفن نع ءىنب «نوكس يف وهو «هرهاظ .هيف شغ ال يزيلعتا

 ودب ااقف كانه بارطضا نم ناكاذاو . ةفافشب تسيل ابنكلو
 ًابلاغ ريشي ءيش هتحارص يفو « عشي الو ءىفدي ام هفطل يف. رظنلل
 ال ناك ناو « مهرسي نوظفتحي نيذلا نييسايسلا نم وه . دمعتلا ىلا
 دعبف هئم ةيواز نع فشك اذاو . ةامحلا يف مهام سأر هنأك « مه
 . هلك راتسلا هنع تفشك دق ثداوملا نوكت نا

 هلم ناو . هقطن نم حصفا بلاغ وه يسرب رسلا توكس نا
 رلخي ال « زدعلا وا ضومغلا دح دنع ًانايحا هيف فقو ناو < يسايسلا
 ةيبرعلا هتسايس يف رظنلا ترصح اذاف .برعللو نييقارعلل صالخالا نم
 يف رهظ ولو «صالخالا اذه وه هتانسح رهظاو هلضف ربكا نا ىرا
 نم ةدم ىضق دقف.ملْوم ربظم يف وا عئام ربظم يف نيياحالا ضعب

 ؛ ةدقارلا م-هبهأ وم بحعيو مهبحب لازي الو برعلا نم بيرق هتايح
 ابيف ًاكرتشم ةيبرعلا ةيزيلكتالا قئالملا يف عفانملا نرككت نا دويو

 . نيتمالا نيب ءاوسلا ىلع
 ناكو « برعلا ريغ « نيلدتعملا ةسامسلا لاحر دحأو ثدحتا تنك

 مع ؟ ةحفص حرش عبات
 «هريرب ىلا ةيلاتلا ةئسلا يف لق:ذاو « لاموصلا دالب يف الرز لصنت بئاننينس ثالث دعب
 ١6١9 ةنسيفو . ربش يما يف ماع اللصنق مث ؛ طقسم يف الصنق ١ م15 ةنس نيع مث
 ىمظعلا برحلا ران ثيش اهدنعو . مجعلا جيلخ يف يماسلا بودنملا بصنم هيلا دتسا
 .قارعلا متفل ةيدنهاةملا نم 1) ةقرفل نييسايسلا ماكحلا سيئر نوكي نال بدتنا

 داعو « تاربط يف يناطيربلا يزول ليكو ةفصب ناربا دالب ىلا برحلا دعب بهذ مث

 . قارعلا يف ايئاطيرب ةموكسمل ايماسس ابودنم اهن«
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 برملا كوام

 ةئسامس يف كا : ي يمسي جن لاقف انعوضوم قار ءلا طفنو | يسد دل

 ىلا ةراسالا الخ اهمفو « ةيماع ةيبرغ ةراعتسا يه . تيز نم ًاريثك

 فخم ابهتيز رثك اذا ةيكيناكيملا ةلآلاف . فيطل ىزغم 39 تيز

 ىف ةسامسلا ةلالا تفقو اهأ ريمكص و للخلا اهب رئاعمف اهلصافم ف

 « لي ىنملا مهتسيئر لب « نيسدنبملا سيئر ناكو« بادتنالا راد

 ةرثك ىلا ةرم ريشت الو « للخلا ب أايسأ ضعب تاغالبلا يف رك ذت

 , ناقتحالاو تيزلا

 مها نم دعي ام يف « قارعلا يف هدوجو ناف يسرب رسلا يف ليق اهم
 ارتلاكتا ةماركل نيض ريخ ناك « برجا دعب ةيسايسلا قارعلا ةنمزا

 راطقالا نم ضهانلا رطقلا اذه نيدو انمي ةاص ريخو؛ اهتحاصمو

 ةمب نوكتس اسم ثداوحلا نم هدبع يف ثدح دقف . ةيبرعلا

 1 دب ديلا قارعلا خيرات ْف ةددج ةديذص لوأ نيبقا رملا

 مكحلا ىهتنا ٠ ١ ةمس لرالا نب رست ف يس رل رسلا لوصو دنع

 تملسف , اهملا هلامحأ ةروكاب يماسلا بودنملا بوصف ةفلتم نكاما يف

 ةيماخا تدنأ م لوالا نبرشت ١ يف <« ةنتفلا بطق يهو ِ ءالب رك

 ةيماشلا رئاشع تنعذاو 2« فحنلا كلذ رثا ىلع تماسف « ةفوكلا يف

 هذه يف مالسلا نم عمج ام ددع ناكف « ةموكحلا رماو ال ةيناويدلاو

 . ةيقدنب فلا نيدسو اسمح يحاونلا

 ريتسا دقو ٍق املا 8 لأ ف ةروُخلا تناك ثيح ؛ لابد ءاول يف اما

 امدنع ١١ ةئدم رخآو | ىلا ةلُو ملا ثدارحلا ندم هلا امو با رطضألا

 لاهشلا ف لظو .٠ كانه رئاشعلا ع ءاسؤؤرو ةموكحلا نيد ةدهاعملا تدقع
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 قارعلاو لصيف كلملا

 ةدايسلا مظع ِق سوسلاك رخني كارتالا ذوفن لصوملا يح اون يف

 . ةيزيلكتالا ةيبرعلا
 رئاشملا ىلا ًاغالب ردصا ةيماسلا هلامتأ يماسلا بودنملا رشثاب امدنع

 يف دعاسيل بدتنا هناب هيف مهدي امومع قارعلا لها ىلاو ًاصوصخ
 ةلموكح مهتدزا وم سمؤبلو < ابهئامسز ةطساوب ةمالا يئاما قيقت
 .ماظنلاو نمالا دالبلا يف بتتسي نا لق ليحتسي كلذ نا ىلع . ةمئطو
 اغالب ردصا كلذ نم ءيش داحجيا ىلا بادتنالا ةموكح تقفوت امو
 يبايذلا سلجلا "عمتي نا ىلا ةتقوم ةموكح سيسأتب ةمالا ملعي رخآ
 ةتقوملا ةموكحلا هذه نرأو 4 ١99١ ةنس نه ناربزح ١0 يف ماعلا

 لك يف يماسلا بودنملا ةفواشم تحت محي ينطو سلجم نم فلأتت
 : ةيركسسعلاو ةجراخلا ادعام رومالا

 نكلو « اهلبساو رومألا طسبا نمل غالبلا اذه لثم رادصا نأ
 بودنملا ديب ةئرم نوكتو دالبلا ةقث زوت « ةتقوم ةموكح سيسأت
 . تاثافنلا نم ولخت الو دقعلا اهيف شككي يتلا د رمأل نم وه « ىماسلا

 نمحرلا دبع سلا لع ملط خيشلا هسأر ىلعو. بسقنلا ثيل نأ بير ال

 . قارعلا يف لب دادغب يف بناها مرت « ةماكلا عومسم وش ؛ ينالبجلا
 الو « عدسبلا ىلع ديلا اهلا رثؤي « نيدلا يف وه امك ؛ ةسايسلا يف هنكلو

 هلادتعا يف بلغتت دقو .٠ ةمئطولا تانسح نم ةئسح لادتعالا ىلع عفري

 كلذ ناالا . ددحتلا لماوع صلقتتو يأرلا اهدنع مقعي يفلا ةظفاحملا
 . *لب سملا نرلثق يتاوالا دقعلا يف تاثافنلا مه ال

 يف تيأث وهو ) ارئاكنا قبدص 0 أنقيدص بيقذلا ةلمضف نأ

 ذوفن هسهاضب ال يق ذوفن ًانورقم ًايسايس ًاذوفن هل ناو . 45| دص

 دوعأس . يعزلا وه 035 زياكنالا قددصو ةمالا ىقبيدص وه نأ. داليلا ُْق
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 برمعلا كولم

 1 رخآ لصف ف هةسامس و هسلخمو بيقنلا ةلمضف ىلا

 ىئاصخالا هئاضعا نم ناك يذلا ينطولا ساجلا ةسائر ًاددرتم لبق

 يسرلالا يدنفا ىفطصم هيقفلا ملاعلاو 2 ةرصدلا بسقث )م بيقثنلا بلاط

 ةلجتلا باحصا نم مهلك . ليدنملا اشاب فيطالا دبع لضافلا ةيجولاو
 ةبيبشلا نم ناكو ىمظعلا برا يفب راح نمب مهيف سيلو« ةماركلاو
 لامجج« اهامعا ضعب يفو « الاوفقاو اهلامآ يف سكعنت يتلا ةيئطولا

 مكحلا يف رمتساو يناثلا نبيرشت ٠١ يف ةرم لرال ساجا عمتجا

 برعلا طابضلا ةدعاسمو « ةروثلا يف اوك رتشا نم نييفنملا ضعب نع
 : قارعلا ىلا او_عجريل ةيلصيفلا ةيروسلا ةموكحلا ف اومدخ نيذلا

 :مركملا لحجم لك نوينطو نوفظ وه اهريدي ةيل لع ةموركح مظنتو

 رساب مث . زياكتالا نويسا سلا ءالك ولا اهريدب كراك يتلا ةبركسعلا

 يكرتلا تاباضتنالا نوناق سردو ٍقارع شيج ءاشنأ سرد سلجم
 ٠ ةديدجلا داليلا لاوحا قباطيل هحيحصت و

 ريغ . بيقنلا اشاب بلاظ ةيلخادلا رظان رمالا اذه ىلوت دق ناكو
 رمآ فراك اذا ًاصوصخ مئتلت الق ةيكلملا عماطملاو تاباختنالا نا
 (١ رارق ذمفنتب بلاسطت ةمالا تأدب 8 دحأو لحرب اطونم نينثالا

 ةنطولا ةموكمحلا هتراحاو ةيركسعلا ةموكملا هث ردصأ يذلا ناريزح

 . ماعلا يباينلا سلجملا باختناب بلاطت تأدب . ةتقوملا
 « ارتلكتا ىلا لصوو ايوروا ىلا رفاس دفق لصيف ريمالا تاكو

 ةيكن يفو قارعلا ةيكلم يف ركفت ةيزيلكتالا ةمروكحلا تناكو
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 قارعلاو لصيف كلملا

 رطش مههوجو ساسنلا ضعب ىلو دق ناكتف قارعلا يف اما . ريمالا
 . ديدلا مهكلم ديمشت يف يح ولا كراملا ابلظ نم نودمتسي ةبعكلا
 نييقا رعلاكئلدا ضعي ثعبو « هدالواو نيسح كلملا رما دالملا ف عاشف

 . ديدْلا شرعلا أوبتيل مهدحأ ذفني ناب هيلا نوبغرب

 ًايعشتم هآرف رمالا يف ايلم ركف يذلا ةيلخادلا ريزو ربخلا جعزا
 ريشا مهلم دحاو لك يفو لاجنا ةعبرا فيرشلل نا . راطشالا ريثك
 « راشتخألا ءيست دقو«ليضفتلا يبأت ةيقارعلا ةمالا نكلو . ةك ربلاو
 اهحلاصمليبس يف فارشالا لاجنألا كلاهتي و محازتيف اهسفن ىلع مسقنتف
 . قارعلل ريخ لالا هذه لثم يف سلو ...

 يف (ماخ (حالصا ميل دالبلا ف فوطي بلاط ديسلا عرش كلذل
 هسفنب ىلوت يتلا كلت « هيف ىلوالا ةداملا تناك . تاراختنالا نوناق
 .مكحبو . يلع اكلم ايبنجا افيرش اوبختنت ال نأ « اهبمعتو اهرشن
 لفكتي وهف. فارشالا نم فيرشلا لانا لثم وهو بلاط ديسلا اذوه
 را ؟ريبك هسأر ىلع جاتلا ثوكتي الو شرعلا يسرك الع نم مككل
 « ةيزيلكتالا تارمعتسملا ريزو « لشرشت رثسملا نادسب . ًاريغص
 ريسغ يف ىعسي ناك بلاط ديسلا لثم ؛ حراس بنط » ذدئمول وهو

 . لييسلا اذه
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 تبرمعلا كولم

 كلملا شاع

 لشرشت رتسلا - بطخي بلاط ديسلا - دحاو جاتلاو نومتهي ةثالث
 يسرب رسلا عوجر - ةرهافلا رثؤم - رظتني لصيف ريمالا - ريدي

 نيتاوأعا - بادتنالا راد ددبي بلاط ديسلا - دادغب ىلا سكوك

 يماسلا بودنملا ... حيرلا طاسب ىلع هلمحت دونجلا - ياشال هنوعدي
 قارعلا ىلا رفسلا  ةككمب هدلاو روب لصيف ريمالا غالب ردصي
 كلم شيعي - جيوتتلا - ةعيابملاو ءاتفتسالا - ةرصبلا ىلا لوصولا -
 ٠ ناللبت ةفاحصلاو ةمالا  نادهاعتي نتاكلم - قارعلا

 لصافلا دحلا تغلبف مهموم تمظع ةيخغراتلا ثداوحلا هذه يف ةثالث
 جاتلا هديبو حبصا يذلا بعشلا نوثلامي ةفالث . ةمعنلاو ةمكدلا نيب

 جاتلاو نومته ةثالث ... ءاش اذا امبمطحمو « ءاشي نم امبيي ناطوصلاو

 بئارضلا فئذ# ىرا لوآلا همه ناك دقف لشرشت رثسملا امأ . دحاو

 نمضيق ةموكتملا يف ةيزطو هل ةدايسلا ظفحيل يناطيربلا بعشلا نع
 ايروس يف هجات دقف يذلا لصيف ريمالا ةثالثلا يفاثو جاتلا ةمالس هكملل
  ةذللا نم ءيش ةداع لك يفو - تدانعا ينلا ةموكحلا بلاطي حادو
 / ةرصيلا تاداس نم كيس ثلاثلاو . ناحتلاب اهدالب جداخ. براضت نأ

 يخبت جات اهديبو ةمالا ىأر « بلعثلا نم ءيشو دسالا نم ءيس هيف

 اذا اما . هدهسوالا دالبلا ديس بيقذلا هيحاص نأ اهربخت ءاحف هيحاص

 الف « هلْثم بسقن نبا بسقث وهو ؛ بلاط ديسلا هنع بوئي نا منيح

 .ةمالا ةيغر ققحتمل قباسلا لصفلا يف ءاج اك دالبلا فوطي حارو ٠ سأب
 ةلالا سردبل ةرهاقلا ”مأ مث نيطسلف ىلا لّسرشت رتسملا ءاجو

 رارحالا ةسايس حالصالا نم ءيشب معدبف ىندالا قرشلا يف ةيسايسلا

 يذلا رمؤملا نمو « ةحابسلا كلت نم ضرغلا رهاظ اذه . ةموككحلا يف
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 قارعلاو لصيف كلملا

 ةيزيلكتالا تاموكسحملا سوؤر لشرشت نتسملا اعد . ةرهاقلا يف دقع

 يماسلا بودنملا قارعلا نم ءاحف ةضرافمال ةيب رعلا راطفالا ضعب ف

 رفعحو يدنفا نوساس ةيلاملا ربزوو لي سملاو نيراشتسملا صعب هيحصب

 , عافدلا ريزو اشاب

 ١57١ ةنس نميلاثلا رهشلا يا ضيا ربشلا كاذ يف ةرهاقلا ىلا ءاجو

 بلاط ديسلل قارعلا يف ولا افصف . نيهزنتم  هتيشاحو لصيف ريمالا

 ريراقتلا يف ليق امهم « كلذ يف ببسلاو . مالكلا ءيجرس ام ربفكا مث
 ريف رظننل ةداسلا اهيا انعمتجا دق. ةرداقلا رّمؤم وه اما « ةممسرلا

 قرمشلا يف ةحلسملا ةيزيلككنالا تاوقلا ضيفخت نم اندكف ةحلاص ةقيرط

 رظنلل مث . ةيزيلكتالا ةدايسلاب ررضلا نم ءيش قدحلي نا نود ىندالا

 تارمعتسملا ةرازو يف ىندالا قرشا ةميصوصخ ةرئاد سيسأت يف

 « ةحيرص ةزيجو ةءاكي « ىرخا ةيكبو . لمعلاو ةسامسلا ديحوتل

 بعشلا بك انم نع عفرتل بادتنالا تام وكح تاقفن ضفخت نا بحي

 ًاشيح قارعلايف اومظنت نا ىرن افقناو . بئارضلا لاقثا يناطيربلا
 انعمتجا دق... دالملا كلت نم اندونح بحس نم نكمتنف نيينط ولا نم

 لصيف ريمالا تاكو ... معل . معن ؟ قارعلا كلم ... ةداسلا اهيا

 . سفنال ًاكورت تلق امك ةرهاقلا اوما دف هتيششاحو
 |١يف غالب ىماسلا بودنملا ردصاف دادغب ىلا قارعلا دفو ذاع

 ةموكحلا ىلع ضرعب نا بحي ةرهاقلا رّمؤم هررق امنا هيف لاق ناسن
 فاوطتلا يف نعما دق بلاط ديسلا ثاكو . نلعب نا لبق ندنلب

 نم ًاقيرف جعزاف « جاتلاو تاباختنالا ةسايس يف عسوتو « ةباطخلاو
 1 ءررمألا ضماوغ نم كردي ناك يذلا بسقثلا ةلمضف ًاصوصخو ةمالا

 ةيلقعو اساب بلاط ةيحرر هنود زحعت اه“ « لماكلا يفوصلا وهو
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 برعلا كوام

 « بيغلا باحح ءارو ام ىلا رظنو هينع ربك الا بمقنلا ضمنا . هلاثما

 « نيتاولا تاريبك نم ًانوتاخو ءارزولا رابك نم ًاريزو كانه ىأرف

 بغرت ال : مجرتت ةيناثلاو لوقي لوالا عمسف « دقعلا يف تاثافنلا عد
 . ىلع نب نيسطا تيب نم دحاو ريغب قارعلا شرعل تموكح

 ايدها ةبدأم يفن . يوعري الو عمسي ال بلاط ديسلا نكلو
 ءاسؤر و نيينطولا ءاوجولا نم ددع اهرضحو« زيلكلالا نييفاحصلا ضعمل

 هربج يف ناكو « ًابيبطخ سوؤكلا تراد نا دعي فقو « رئاشعلا
 نوؤُس يف نولغخدتي مجال مهبحن ال نم بادتنالا راد يف نا  ًايمجع

 دقو .ءاشتنم اهءلع كلت نا رمؤت نا ءاهدحو اهلو« قحلا اهل ىتلا ةمالا

 نحن و يقارعلا بعشلا ةدارا مرتحتس اهناب بادتنالا ةموكح "تحرص

 ىلا كاذ ذا رظنو - اهملع انه اهف تفلخا اذا امأ . تلمف اذا ابمرتحن

 . ةقدني فلا نورشع - رئاشملا ءاسؤر

 بابضلاو مويغلا ةسايسلا وج ىلا تقاس ةميرص ةديدش ةءاك

 ياشنل ًابلاط ديسلا سك وك ئداللا تعد . اهددبت نيتاوطلا تماقف

 بيقثلا رحّسف «دقعلا يف تاثافنلا ماودلا ىلع لثمت كانه لب سملا تناكو

 ضعب بابا دنع لبقتساف « اروحسم رصقلا نم جرخو « بيقثلا نا

 نود مب رلا طاس ىلع هوامح ٠ ةرايط تناك ةرامس ىلا هوعفادف <« دوذجلا

 جراخ اوسما ىتح هب اوفقي لو “ سنالا نم دحا كلذب يردي نا

 يفن ىلع ه.تلمح يلا بابسالا هيفو بودنملا روشتم ردص مث . قارعلا
 . بيقثلا اشاب بلاط ديسلا يلاعا بحاص

 هئارو نم تألألتو هيدا افص وج يف ًاحئاس لصيف ريمألا لظو
 رتسملا ىقلا موي « ناريزح لئاوا ْق زاحملا ىلا لصوف « بيغلا عئالط

 نم نيحملا بكرو « قارعلاب صتخي با ونلا سلجم يف ًاباطغ لمرشت
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 قارعلاو لصيف كلما

 ىلا رادقالا تكرابت . يوبنلا بجاولاب كانه موقيل ةكم ىلا هدج
 دما مثهيبأ بضغ نبالا تسنأ دقف . يمظعلا انناطيرب ةسامس اهريدت
 نا لوقت ةيقرب هنم تءاجف « ناوضرلاو ةمحرلا ةلالطا بحاص ردص يف
 . قارعلا ىلا رفاس دق الصيف هنبا

 تءاحف سراف جيلخ يف ريمألا سمم تقرشا مايا ةرشع دعبو
 امو . ناريزح »4 يف ةرصبلا ىلإ لصيس هنا لوقت ةيناث ةيقرب بيقثلا
 لبقتساف بورضملا تقولا يف ةرخابلا تلصو . ىوغ الو راخيملا لض

 لماوعنم اهيف ناك امع مغرلاب ةرصبلا يف ًاليمج ًايمسر ًالابقتسا "لقت نم
 ريمالا نا ديب . قارعلا شرع ىلع سلمي ءاج نم نأشب ددرتلاو بيرلا
 سانلا نم نيددرتملا ىلع هسفنل ةحج ريكا وه هيطخو هثيدحو هرضحم ىف
 باقلا هلا لايساف "؟' ةرضطلاو ٠١" دهشملا راز دادغب مأ نا لبقد
 بيقثلا ةسائرب ءارزولا ساجب ممثحا زوقك ١ يف مث . يفخحلا يئن رفعجلا
 نوكت نا طرشب قارعلا كلم لصيف ريمالا نوكت ترا درقو
 هنا يماسلا بودنملا فاضاف . ةيباين ةيطارقود ةيدوتسد ةموكحلا
 .ةيقارعلا ةمالل نوكي ناب كلملا ةلالج ةموكتح تاحيرصت بجومب
 نا لبق رارقلا اذهب لمعي الف « اهملع أكتلم ءاشت نم باختنا تح
 باشيتلالا وا ءاتفتسالا يف ةموكحلا تعرشو . يقارعلا بعشلا هتيشي
 نامزلا اذه تاباختنا نا . ةدحاو ةجيتنلا تناكف « ةعيابملا وأ
 ,ةسايسلا كيحاضا نم ةكوحضال « قرشلا يف ًاصوصخ «ةيطارقمدلا
 رما اولوت نيذلا نيمسامسلا زيلكتنالا طابضلا يعاسم نم مغعرلاب هنا ىلع
 كلملا ةموكح نوكت ناب نيمختنملا نم نوريثك طرتشا دق باختتالا

 . فجنلا يف يلع مامالا ربت )١(
 . ءالبرك يف نيسحلا بق (؟)
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 برملا كوام

 3 بادتنالا اوضفر مهنأ يي ىا تناك ةيينجا ةدامس ةيآ نع ةلقدسم ةموكح

 يسرب رسلا فقوف « ١99 ةئس با 1 ف جيوتتلا ةلفح 0

 ةتسب تعمجا ةيقارعلا ةمالا نا ةدشتحملا ريهاجلا ماما ناعي سك وك

 ةلالح ةموكمح ناو © لصيف ريمالا ةعيام ىلع 0 نم نيعستو

 كلملا ةلالح ىقلاف . قارعلا ىلع (كلم هب فرتعت ىمظملا ايناطيرب كلم

 عمجو تاباختنالا ةرسابم هس موقا لمع لوا نا : همق ءاد ًاياطخ

 يسيسأتلا سلجم

 كلملا نم ةيقرب كلملل يماسلا بودنملا مدق ةلفملا ءاهتنا دعبو
 ةدهاعملا ناو : يلي اه مث ةئنبتلا يف فرلأملا مالكلا ايف سماخلا جروج

 برحلا مايا يف هانفلاحت يذلا فلاحتلا تيثتف اننس [بيرق دقعتس يتلا

 يف قارعلا لاخدال ةسدقملا يقابجاوب مايقلا نم بير الو ينكمتس ةملظملا

 ركشلا مالك دعب لصيف كلملا هباحاف « حاجنلاو ملسلا نم ديدج دبع

 نكسمتس اننيب ًابيرق دقعتس يتلا ةدهاعملا ناب كشا ال م : يلب ام فولأللا

 برعلاو زيلكنالا مد ىمظعلا برها ةحاس يفهسدق يذلا فلاحتلا ىرع

 . « نيّتم ساسا ىلع ماقتس اهناو

 نم ةبوذ يف مهو اوكردي مف تويفاحصلاو ءامسزلاو بعشلا اما

 ترا اوكردي مل . نيتيفربلا نيتاه ةروطخ « ةديدش جابتبالاو ةساملا

 ببسلاتناكف اهلح ةيلاتلا ةنسلا يف لاحّتسا ةدقع ذئموب ادقع نيكتلملا

 سمغ . بارطضالاو للخلا نم ةيبادتنالا « ةيمسالا ماكحالا هوش ام يف
 ةغالبلانم او راعتساو « نايبلا رباح يف ةحاصفلا مالقا ذئموي نويفاحصلا

 . مالحالاو ةينطولا ينامالا ءامس يف اهب اوراط ةحنجا

 رك د ديعتست اهكيلم ىلا ةمالا راظنا تصخش مويلا !ا اذه يفو

 دمحم يضام نم ةمآلا دمشست 3 موبلا اذه يفد. نومألاو ديسرلاو روصخملا
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 قارءللاو لضيف كلملا

 سسؤت مويلا اذه يفو. ديدملا اهدحم يلاعا ىلا هيف ريست ًاروز نييسابعلا
 .٠ لالقتسالا لك ةلقتسم ةيطأ رقد ةيبان ةيرودسد ةرح ةسرع ةموكح

 . قارعلا كلم مويلا شيعبل«ايروس كلم ةئس ذنم طقس  مويلا اذه يفو
 تايآ ةفاحصلا تددر « لوالا سواجلا دنع يف «© يرخا ةئس دعب

 فعض ىلع تاهربف « ةيدجسعلا لامالا ءامم يف تقلحو « ةيبهذلا ةغالبلا

 ريمالا باختناو قارعلا لالقتسا كلملا ةلالج مماب بعشلل نلعي يماسلا

 ال نكي ملف . ةدهامملاب هرك ذيو يقارعلا بعشلاو هّئنهي لصيف كلملا ىلا

 , ماتلا لالقتسالا نع ةماك كلملا ةيقرب يف الو بودنملا مالك يف

 هب تلهاست رهأو جيونتلا ليق ةنمروكحلا هب تلهاست رم

 طرتشا دقف . للخلاو لطخلا سأر اذه اه « هدعبو جيوتتلا موي ةمالا

 مه بادتنالا راد كلذل هيأ ملف بادتنالا صفر مهب يف نوءيابملا

 يف ةدهاعم دقع ىلع ناكململا دهاعت دقو . نوم الا نحنو نوطرتشملا

 . ثرتكت مو تكردا اهنا وا « ةمألا كلذ كردت ملف لجاعلا بيرقلا
 ساسالا اذوه . بوعشللف مويلا مكحلا اما . نودهاعتي كولملا عد

 . لاخلاو لطخلا سأر اذوه . ديدجلا كلملا يف يهاولا
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 برعلا كولم

 ةدماعملا

 زيلكنالا - ةرئاح ةمالا - بئارضلا .نازجع ةموكحلا يف زجعلا
 ال - هيفقللو لالقتسالا تشل ةدهامم - أطخلاب موقفا رثعأ - نوطلاق

 - داحتا الو ةيرح ال  ًاناجم لالقتسالا - نيقي الو ةقث الو ةحارص
 يناثلا سنلاو لوالا سنلا دونب ضعب - ةدهاعملا - ةديدجا ةرازولا
 ةصالخم اه اما رك امقني رشع يداملا دنيلا 3 جتف كريما ةموكح

 .- ةرازولا طوقس - بيقالا تيب يف نودتحملا  اهعيقوت  ةدهاعملا
 ابهتاقدلمو ةدهاعملا - ليدنملا اثاب فيطللا دبع - نودعسلا ةرازو

 طغضلا ةمايس يسيسأتلا سلع | يف ةدهامملا س ةيلاثلا تارازولا يق

 . جتحتو وكشت ةمالا لازت الو  ةدهاعملا ءاضها - باهرالاو

 . يونعملا زحعلا نم هيلا ترشا امب اهامسا ةديدج+لا ةموكملا ترشاب

 ديدحتلا لب « لاوحالا كلت لثم يف ماتلا حيرصتلا نال زجع وه
 كلملا الف . ؟دوقفم ناك « ةريطلا ثداوحلا كلت هتضتفا يذلا ديكألا
 يتلا ةمالا الو « مزاللا طرشلاب يزيلكتالا كلهل هدعو دّق يبرعلا
 طرش لوبقب ةءاديلا يف ةموكملا ىلع ترصا كلملا تعبأ

 ةمألا طرّس اهشفرب تحرص بادتنالا ةموكح الو .« بادتنا الولا
 .ةثينلا هحئاتن نم لس نم ”لق يذلا يونعملا زجعلا وه اذه. ةعيابملا يف

 ةريل نوبلملا نع لقي ال يلام زجع ةموكتحلا ةينازيم يف نآك دقد
 ةموكح ةينازيم يف لخدأ  ةرهاقلا رّقؤم نم رارقب ددسف ةب زيلكتا
 بجوا رارقلا كلذ نا ديب . ديدلا يقارعلا دهعلل ًاديبت  ارتلكتا
 نيسمحو ةئمالث ةدبدجلا اهتينازنم يف صصخت نا ةيقارعلا ةموكحلا ىلع

 عج رسعت هنال . رخآ ازجع كلذ ناككف ٠ يقارعلا شيجال ريل فلا
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 قارعلاو لصيف كلملا

 نازمع امه . ةدئاعم ةمقان تلظو ةرئث تناك ةما نم بئارضلا
 عرزلا يف تفاتا ينلا ةروثلا كلت « اهيف رشابملا ببسلا ةروثلا تناك
 نمالا ىرع نم تكفو ًاديدس ًاريثأت بلا رضلا يف رئاام عرضلاو

 1 مرت ةدايس اهمف اب ] نكي ل ردح ىلإ ةموكمحلا فعضا ام ماظنلاو

 ءابتأرج يف ترادو اهسفنب ةقثلا تدقف ةروثلا طوبح يف ةمالا نا ىلع
 نم اهيف حصن امو . لمعلا ىلإ اهنم ليووتلا ىلا برقا « اهتراسد يق

 . ٌةماع زيلكتألا نيفظوملا ىفو بادتتألا ةموكح يف حصي ليبقلا اذه
 نمضا تناك « ةوق فعضلا نم نوربظي مهو « ءال ذه ةقيرط نا الا

 ًايقلخ ال ًايعيبط ًاقرف نيثثالا نيب قرفلا نوكي دق . ةماركلاو رتسلل
 ةياهتلايف اناكو الاغتو اعراصت نينثا رمأ امهرمأ . كلذ ريغ نوكي دقو

 مالا نا دب ٠ طونقو كهمنو ملا نم اههباصا ام ى ُي ف ءاوسلا ىلع نيبولغم

 . ةيفش رخآلا مالآو « : تناك دحاولا

 يف ًايزيلكلا تملك ام . ءافخلا مظاكلا ىلع تبا دقف كلذ عمو

 دلجتلا نع مغرلاب « ناكو الا « يلاملاو يبدألا زجعلا مايا « مايألا كلت

 .سأملا ىتح ةلاا نم امأتم « ام بعدلا اذه روهشملا تايثلاو ةدشلاو
 الف مهيسأ رك نم ريك | مهسفنا نروئظي نم نيفظوملا نم اندنع ١»

 باقثألا يف ةريدتسملا داتوألاك م نورخآ اندنعو .اهبف سولجلا نونس

 فئاظو ىف طايضو ركاسعو «رخآ لاقو . «نواةلقتم نوع زعزتم ةعبرملا

 نع هللا كرا  رشآو.( شمجلا يف وه اف نإ ي عدس طلا ممزك رمو ةيرادا

 ةهوكحو انيديأ طيرت ندنل ةهوكبح م : هب فرتعاو هأطخ فرع

 نحن ... ةريثك طالغألا تناكح ناو ةئسح ةينلا ... انيردزت قارعلا

 نييقارعالو انل ريخ الو . انيلا ةحاح يف قارعلاو قارعلا ىلا ةجاح يف

 « لدابتملا ماركالاو ةكرتشملا ةحلصملا ريغب
 (؟؟) ؟ برعلا كولم
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 برعلا كولم

 أطخلا ن ويك رب « موطالغاب نوفرتعيو قحلاب نوقطني مو مهنا ىلع

 اهداوم ضعي يف هضقنتو قارعلل لالقتسالا لفكت ةدهاعم يف حدافلا

 ةيلاملا ةهجولا نم ؛ ضقني ام يف مهبناج ف قل نوكي دقو

 اوحرصي مل مهنكلو . لالقتسالا تبثي ام يف ال لقالا يف
 لالقتسالاو « اذذكو اذك انوطعتف دك اذك م كييطعت . كلذي

 الو نيلدتعملا نم ال قارعلا يف نكي مل . دوبعلاب مايقلا وع امنا يققحلا
 ال اذهو . ناجم لالقتسالا اوملط . لوقلا اذه لري نم نيف رطتملا نم

 مَ .ل وبقلا مم وكس ف نتظف اودكس زيلكتالا نكل و . ْن وكن

 عفدلا نو.قارعلا ضفرف لال هقتسالا نم مهاضاقتت ةدهاعملاب اوؤاج

 تارارقيف هب دوعوملا يسيسأتلا سلا عمتحي نا لبق ةدهاعملاب اوواحو

 . جي وتتلا ةلفح يف اعمر تيثا ةقباس

 ذا ارتلكتا ةموكنح لثم ةيقار ةلقاع ةموكتح نم بحعبل ءرملا نا

 ىل الا لدع الو ةساسس الو ةمكح آل اهدالب ريغ ف لمع ىلع مدقت

 ىساسالا نوناقلا يف نوط رتشد مآل ١ ةدهاعملا نوملطي مثد ةساكسع

 7 زيحبل ىباث سلجم باختناب نونذأي مث مث « اهداول ًافلاحم ن وكن ال نا

 ترجح ةيرعلا نا ىلع ٠ يزياكنا لثم كلسملا اذه بيعي يذلا لثملاو

 هتفيظو يبتنت ثيح ىلا هرحت نا ميطتست لسبف ! قارعلا يف ناصحلا

 و ةكحضملا

 ىلع ينبملا زوفلا تيثي ليهف . اوزافو مهطلغ يف زياكنالا تيث

 ١١( 9 طاغلا

 نراتموكحلا لازت الو ةدهامملا كلت ىلع تاونس سمح ترهدق اهو )١(

 وا هحالصا بجي اه ابيف لازب ال . اهرما يف تاضوافتت ةيقارعلاو ةيناطيربلا

 اهيوبا يساسالا روتسدلاو يباينلا ساحلا ليق تدلو ةدهاعم , هّؤاغلا وا هليدعت

 ْ 9 يرت اب ةبوجعاب ايغ لبف ةيرحعاب تدلو -
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 قارعلاو لصيف كلملا

 نم يرروسلا مسقلا ىلع هعلطال « ءىراقلاب تفطعتا ثيح دوعا

 ةموكحلا خيرات يف رصقلا ةثداح دنع ةيناث هب فقاف « كلملا ةلالح خب رات

 دل قارعلا يف نكي مل يتسلا مايالا كلت ىلا هب دوعا ةديدملا ةمقارعلا

 رم . ةروبشملا ةدهاعملا ةصق لمك ال « بادتنا الو رك ذت ةموكح

 ةسايس نيب ًاريبك ًاسقرف سانلا ىأر امو جيوتتلا دعي لوالا ماعلا

 ةمالاعضت ملف . ةرياغلا ةيلالتحالا ةموكحلا ةسايسو ةرضاملا ةم وكلا

 ؛ ةمواقملا بازحالا تعضو الو ةيناثلا بمقنلا ةرازوب ةماتلا اهتقث

 . كلملا ةلالحب ةماتلا اهتقث « ةعيشلا اهسأر ىلعو
 قيرفو < بءقنلا هتروحوو جرعي قيرف نيب بادتنالا راد تناكو

 ةباغلا ىلا لصيل نيتلاحلاب عافتنالا لواح « رصقلا هتبجوو هلثم رخآ

 ةدمهاعملا ف ديما اذه ترا الا . ةدهامملا دقع ةياغلاو . ةدوشنملا

 ةمالا هن لبقت ال « بادتنالا ىلع حي رص صن همقو « بودنملا ةماخف اب

 ناك دق « لحا . نيدلملا ريخ همق امي مكاياو لمعلا نم اننكم الو

 . نيحتحملا نم بيقنلا ىتح

 ضعبو ديهمتلا كاذ صوصخم ندنلو دادغي نيب تاضوافملا ترمتسا

 ةديدش بادتنالا راد تناك دقو . هباب نم يه ةدهاعملا يف دونب

 ةموكملا تاقفن ًاريثك انضفخ دق .  ةيجراخلا ةرازولا ىلع ةحبللا

 ائيدل ةوق الو انحصصاف : اهششاث نم رثك | انطقسا 2« لسرشقت رتسم اب

 يف تاقفنلا يف ضيفخت لكو . بئارضلا ممحتو ةموكحلا رماوا ذفنت

 هعبتي وا همزالي ؛ مكتماخف ىلع ىف ال م« قرشلا نادلب

  نرورمأت امب مك اياو انيشم كلذ عمو . ةموكحلا يف فعض
 ةدهاعملا دقع نوغبت متنا . لشرشت رثسم اب ةطيرقشلا يف ةلوس برحلاو

 بادتنالا نع اولزانتت نا نكمملا نم سسلأ . لاحلا ةعقاو نوعارتالو

 4١م
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 برعل ا كولم

 ؟ لقالا يف هيلع صنلا نع وأ

 تحقتنف « تادغبي بادتنالا راد ىوكش لشرشت' ركسملا عمس

 ىلوالا ةداملا ىلا فيضأو « موؤشملا ديهمتلا كلذ يغلأو « ةدهاعملا

 ةثلاثلا ةداملا يف لدبأو « ةينطولا ةدايسلا صوصخب ةطايتحا ةدام

 ةلج تفيضا ةرشع ةيداحلا ةداملا يف مث « يلس طرشب يباحيالا طرشلا

 ءاضرا لب « زيلكتالل الو نينقارعلل ًامارحا ال ةيوط ةيطايتحا
 , 239 ةدحتاا اكريما تايالو ةموكحل

 فرا ىهو . ةماك نب رشعب اهصيخلت نكسمسف اهسفن ةدهاعملا امأ

 تادعاسملابو حالسلاو لاملاب ةيقارعلا ةموكحلا دم | رتاكنا ةموكح

 قلعتي ام لك يف اهرماواو اهحئاصن ليقت نا طرشب ةينقتلاو ةيرادالا

 قارعلا ف ام ةزيم نوكي النا بح : يناهغلا يناملا صنلا ف ١١ هداملا ) ١

 ةلود ةيا ةياعر ىلع ىرخالا ةينحالا لودلا اياعر نه مهربخل وأ نيل اطيربلا اياع زال

 بجومي ايناطيرب كلم ةلالح قفاو دقامم ةلود ةيا ةياعر وا « ممالا ةيممج يف وضع يه

 ءاضعا نض نم تناك ول اهف اهب مدمتت دق يتلا اهسفن قوقحلا ابل نمضد نأ ىلع ةدهاعم

 . خاا ةراجتلاو بئارضلاب ةقلعتمللا روهالا يف ممألا ةيعمج

 ةعيدقلا راثالاب صتخت يتلا ١ 6 ةداملا ىلا اضيا تفيضا يتلا ةيطايتحالا ةلملا هذبلو

 ةيع#» ىف لهدت مل طكريمآ نا مولمملا نم: ةمته نم واخت ال ةصق

 رامثتسا ىلع اسن رفو ا رتلكنا عم تقفتا دق تناك اهنا كلذك مولمملا نهو . ممالا

 نا وهو نييسايسلاو نييئاصخالا ضعب ريغ هماعي ال ام كانه نا ىلع . قارعلا تيز

 اورحتبل قارعلا ىلآ5١؟+ ءاتش ف اهليق نم نيسدنيم تلسرا ةيك ربها ةكارش

 . كلذ نم «يماسلا بودنملا مهنكمي ملف ثيزلا صوصخب ةيداصتقالاو ةيماعلا قئاقحلا
 تحتحا يتلا نطنشو ةموكحب ريالا لصتاف . ريكالا همه دموي ةدماعملا تناكو

 ةلمجلا تلخدا ندنل ةموكح نيدو اهنيب تاضوافملا دعبو ؛ يماسلا بودنملا لمع ىلع

 اك ريما نا روظيف . ةدهاملا نم رشع عبارلاو رشع يداحلا نيدنيلا ىلع ةيطايتحالا

 رالودلا عيانم نهرو 0 راثالا نم هيضارأ يف ًاثوفدم ناك ام الا قارعلا نم اههبم ال
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 قارعلاو لصيف كلملا

 لود نع قارعلا لقتسي هيف « لالقتسالا نم ءيشس اذه يف . كلذب

 ام ءىراقلا كردي ىكلو . ىمظعلا ايناطيرب ةلود ىوس اهلك ضرالا

 ضرعتساف ةدهامملا ةصالخنم مدقت امم عسوتا ةلودلاهذه ىلع اهداّتعا وه

 . اهدرتي مهأ نم يلي ام

 نه يضتقي ام مدقق ناب دهعتي ىمظعلا امناطئرب كلم ةلالح نا

 نم مدقي نأو ( ىلوالا ةدالا) قارعلا ةلود ىلا ةدعاسملاو ةروشملا

 تقو نم هيلع قفتي ام ةحاسملا قارعلا تاوق ىلا تادعاسملاو دادهالا

 ةمعج ةيوضع يف قارعلا لاخداب ىعسي ناو ( ةعباسلا ةداملا ) رخآ ىلا

 . ( ةسداسلا ةداملا ) نكمي ام برقاب ممالا

 ةموكحلا يف نيعي ال ناب كلذ ةباقم يف قارعلا كلم ةلالح دبعتيو

 ( ةناثلا ةداملا ) زيلحنالا ريغ بناجالا نيفظوملا نم ةيقارعلا

 بوداملا ةطساوب ايناطيرب كلم اهبمدقي يتلا ةروثملا لبقي نأو

 ةداملا ) ةيلاما نوؤشلا ًاصوصخو ةمهملا نوؤشلا عيمج يف يماسلا
 نيمأتل ةيلدعلا رومالا يف اهب ريشي يتلا ةطخلا كلذك و ( ةعبارلا

 يف فلاخم ال ايساسا ًاتوناق مظني ناو ( ةعساتلا ةداملا ) بناجالا حلاصم
 . قيدصتال ىسسأتلا ساجلا ىلع ضرعيل ةدهاعملا هذه هداوم

 ىمظعلا امئاطيرب اياعد نيب ةاواسملا نمضت ناب نادهاعتملا قفتا دقو
 وا بئارضلاب ةقلعتملا رومالا يف ممالا ةيعمح يف ةلخادلا لودلا اياعرو

 (ةرشع ةيداحلا ةداملا ) خلا نبملاو عئانصلا ةسرامم وا ةحالملا وأ ةراجتلا

 . ةنس نيرشع ةدهاعملا ةدم نوكت ناو

 هاا( رقص هو م ةنس لوالا نيرشت نم رشاعلا مويلا ْق

 ةرازولا سسلدو دادغب فارسا بيقذلا نمح رلا كيع ديسلا باب يف عمتجا

 نوغبي مهو نييغاشم نييخاص سانلا نم روهمج ةبقا رعلا ةموكلا يف
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 برمعلا "”كولم

 . لوخدلاب مه نذافهديس ىلا مهربخ باجحلا دحأ لمحف «ريزولا ةيطاخم

 مهأسف. هيلع وابيلعت وجتحم أو ادق مولا كاذحامص ةدهاعملا مقو دقناك

 اظيغ هتليضف مدتحاف ؟ دالبلا مساب اوباجاف ؟ نوحتمت نم مساب : الثا

 . ملاغسا وكتويب ىلا اودوع؟داليلامساب اودتحتل منا نمو:ًالئاق مهربتناو

 .نيضارال ونيعنتقم اوناك امو« نيتك اس ًامأرتحا اويرخف دالبلا بحاصأنا

 بحاص نم غالبب ةردصم ةدهاعملا ةروص دئارطا ترشن مث

 تاضوافملا ريس ضرتعا دق نا هيف لوقي يقارعلا بعشلا ىلإ ةلالحلا

 لحلا اذه ىلإ لوصولاو اهيلع بلغتلا نم انكمت انتككاو » ةمح بعاصم

 ... ةينطولا انيناما قيقحت لبس يف ةعساو ةوطخ ىهو ... ىضرملا

 انتدايس مارتحاو يسايسلا انلالقتساب ىمظعلا امئاطب رب تفرتعا دقف
 ةرشابم يهو ةيناثلا ةوطخلا ذاختالو هترزاؤا سانلا وعدي مث ( ةيم وقلا

 سانلا أرقف . ةمالا يساسالا نوناقلا عضوو يسيسأتلا سلما باختنا

 امهأرقو . نيضار الو نيعنتقم اوناك امو ةدهاعملاو يعاملا غالبلا

 . نيفسآو امارتحا نيتك اس ةموكحلا عايشا

 ذئموي تنك . بيقنلا ةرازو تطقس عس# وتلا موي نم روش دعب

 امدنع ةميخلأ يف يدنع ١١( ليدنملا اشاب فيطللا دبع ناكو ريقعلا يف

 ىلا هيسنب تعو ىساودلا هريشع نم وه ليدنملا مهاربا نب ثفثيطالا ديع )١(

 ءاج ةنس نيعست ذنم اهنمو دجن يف لحالج ىلا هدادجا دحا نمظ . باطخلا نب رمع

 ؛ يابع يف ذئدعب رخو ةرصبلا يف ايراغ الغ سسأف قارعلا 7 فيطالا دنع دلاو

 دازف ةعارزااو ةراحتلا يف هدلاو كلام اشاب فيطللا ديع كلس دقو . دادغ قرخكو

 ًاصوصخو هوعس لال دولا صاخم « يأرلا ديدس ةماكلا رح وهو . هكالماو هتورث
 براانمز يف بختنا دقف .ىا رعلا يفاثلا هنطول لمعلا صاخيو « زيزعلا دبع ناطلسلل

 ةموكتملا يف هراجتلا ةراؤو هيلا تدنسا مث « ةرصبلا يف فارشالا سل يف ًاوضع
 هيلا ,تدنسأو ضيا بيقالا ةسائرب ةرازولا تلكشت جيوتتلا دعبو « ةنقوملا ةيقارملا
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 عع

 قارعلاو لصيف كلملا

 ةلالح ناب اسف هريخي دادغب يف نودعسلا كب نسم ا ديعنم ةمقرد مسا

 ريزد ت”2رروكي نا هلأسو قى دج ةرازو فيلأتي هيلا دهع لق كلملا

 يسرب رسلا نم تماع هسفن مولا كلذ يىفو .ابيف فاقوالا

 تعيتحا ' تثساع ال تنزحف ةرازولا طولقس يف بدسلا سك وك

 ناكو : ىرخالل ةدحاولا تلاققف نامزلا ممدق يف ةرم ةسامسلاب ةقادصلا

 . اعادو لع همالس

 يسيسأتلا سلا عمتجا عسقوتلا مود نم روش ةثالثو ةنس دعدو

 اهراصنال ةئوانم « ةدهاعملا كاتل ةمواقملازت ال ةمالا تناكو دادغب ف

 ىلا ةيزيلكتالا ةرازولا تلقتنا م . اهذافنأ سلما صف رف © نرايلقلا

 ل اذا مهالا ةيصع ىلا ةدهاعملا ةلاصحا ىلع همزع ناعا امر غالب

 دق لئموي لصوملا ةاضعم تناكو . ناريزح ١١ يف ا مهريفاذحي لبقت'

 ةموكحلا اهبتذختاف ةناتسالا يف امك رتو ارتلكتا يبودنم نبي ثحبلا

 هذه نم ةدايزلا يغبتأ : ةيقارعلا ةمالا هب عورت رغآ ًاحالس ةيزيلكتالا

 9 ةنرحملا ةصقلا

 ىف ضفرا نا دعي ةداعلا قوف ةسلح دقعل ىسساتلا سلحلا ىعد

 نيتسو ةعست ريغ ةساجلا رضحت ملف « ةدهاعملا مربي نأ نود ناريزح ١

 ابعم ناكف ةدهاملا ىلع اوعرتقاف . ءاضعا ةرشعو ةئم نم ًاوضع

 نا ءاش يذلا زيزعلا ديع كاطلسلا روزب اسحلا ىلا ءاج مث . ةيئاث ةرم ةراحتلا ةرازو

 ثودمدا كير نسما كيع نم هءاجس رسقعلا يف انك أامدنعو .٠ نودشلا صعب ِق هضوافم

 بصخلا اذهيف رعتسأو اشاب فيطالا دمع لبةف فاقرالا ةرازو سأري نأ ابمف هلأس ةيقرب
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 برعلا كوام

 اوضفرف نوقاملا ةعستلا اما .٠ نورشعو ةعيرا اهدضو نوثالثو ةررس

 . عارتقالا يف كارتْمالا

 رحت هيف ةبرعلا ائيأر يذلا يسايسلا كلسملا كاذ ةحيتن يه هذه
 اهبحاص أدبي ىلا ةيسايسلا ةطخلا كلتل ةحيتنلا يه يذه لب . ناصحلا
 ىمظعلا ايناطيرب ةلود تليق دقف . تيبلا ساساب متم نا ليق فقسلاب
 فرش الو )2 قارعلا يىسيسأتلا ساهل 5 5ريغص ةلقا اهم ربا ةدهاعم

 مرتحلا يروتسدلا مككحلا ةيساسالا ةدعاقلا كلت فلاخم هنال اهوبق يف

 . اهدالب يف



 يا

 قارعلاو لصيف كلملا

 ىلاعملا باحصا

 دبع ديسلا - يفيصهو يليلخ  دادغي قدتف نم ينصاخي ةرازولا ريتركس

 لها - كارتالا طوقس ىلا ءاوح طوقس كلدم ملاعلا خيرات 5 بيقثلا نمح رلا

 فو.ايقلا ةصق «نييسايسي انسل » - يئابربكلا يسركلاو قئاشملا - قارعلا
 دالوا - ةعارزلاو لخنلا سارغا - ءيش لككب ملاعلا يكر يمالا - صلااو

 يف ميقا - ةيروثلا مهؤارا  نايبصلا نم دفو - تايبصلاو خويشلا بيقنلا

 ةدئام -يناليجلا رداقلا دع انالوم- سووديع يلولا - رهطلاو ةسادقلا تيب

 دنع تاذلا بح ىف قرفلا  نوينطولاو ثودسبتحلا بيقثلا يديس

 . مهاوس دنعو زبلكتالا

 ال يبرع -«جديرب »!| ةبعل يف يئاصخا  ءا رضخلا ةلواطلا - قارعلا يدانلا

 هترازو - ثودعسلا كب نسما دبع ةججرت - موزعلا توكسلا - هيف شغ
 . ريزولا يلاعم نم ةلاسر - مهيلاط» - ةعيشلا ءامحز ين - اهلامحاو

 ريزو - يقارعلا شيا ب هسا بذكي ال اشاب رفمح س ةنرقعجلا ةرازولا

 - ذيهتلا ريزولا - تاماقم راطنق نم ريخ ةرادح مهرد - قطنلا همهيال

 . زيلكتالا يف هيأر - روفصملاو ةيحلا

 ىلع - ناز-الا يف فوسايف- زيلكتالا قلح يف اجش - بيشككا ريزولا

 تارازولا يف تباثلا - اهبلاطم  ةدهامملا قيقدت ةنط - لي سما ةدئام
 1 . يدنفا نوساس ةمجرت  ةيقا رعلا

 دحأ يأر - اه ءاسنلا ىدحا يأر - لب دورترج ةديحولا ةريزولا
 . مهتمعو برعلا لاق  بيضقلاو ةدعاقلا - ةبيرع ةيزيلكتا - نيراشتسملا

 نم قدنف يف ماد ميقا نأ رطخا ' ينا دادغي يف يظح نم ناك دق

 وا راغلل ماوم ضف يق مسا ص ك اوكريقلل موملا ذنم اهفرغ ىدحا ىف مسجلا ضورأفءةمشفلا ايقدانف

 الو خي رات ابل فرعد ال يتلا لك املا نم بهدارسلا ِق ضرالا تك

 عدرفو روذ_> هل ؛« ملرك بيدا باشل ىصالخ ف لضفلاو . ةمهوق

 كلذ عم هيقذ الو 2 راثالاو باسنالا ءاملع ريحت امثدلاو نيدلا خيرات يف
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 برعلا كوام

 « بهذملا يعيش « ةييرتلا يزيلكنا « لصالا يسراف وهف ٠ رازلا نم

 0 ًاثيدحو ًاعدق لوقا . ًائيدحو ًايدق ةلماسلا يون « ةديقعلا ينيورد

 نع مهيسن لصتي نيذلا ةداسلا نم ديس لوالا يف وه : ناييبلا كيلاو
 سباب ريغص نصغ رخالا ف وهو « ءارهزلا ةمطافي نيسحلا قيرط

 نرقلا يف مجعلا دالب يف « بابلا » ابعرز يتلا ةثيدطلا ةءوبنلا ةرجش نم
 لاخ 6 ءابسلا ديع اهرمثتساف « افح ىلا « ءاهسلا 2 اهلقن مث 4 يضاملا

 قوفو كلذ مم وهو . اكريماو ابوروا ىلا اهراث نم لقنو يقيدص

 . داصتقالا مع ف داتسا كلذ

 اذه : لوقي نيما ينابسكلا هب ءاج . ةمصاعلا ىلا لوصو موي هتفرع
 نأ بجاولا نم ناك . ربخخ نف لك نم هد نعو نيسملا نب نيسحلا

 نيسح «  نانفا هومسف عملا رايتخا اوؤاسا مهنكلو ًاثونف هومسي

 ةرازولا نيب ةديفملا ةنرملا ةلصلاو ءارزولا سلجم ريت ركس « نائفا

 ةثالثلا ءئواسم عمج يذلا هللا ناحس : تاقف .بادتنالا رادو شرعلاو

 « ىرشخا ءىواسم اهسلا فاضا دقو : يفايسكلا لاقف . دحاو صخس ف

  رمقلاك ريدتسملا - يرمقلا هبجو ةكحضلا ترائاف نائفا كحضف

 « هيناغاو هلك آم يفو « هيف ”ةماخف قدنفلا نم وكشا ىنعمم امدنعو
 ىناسكلاو هل انيب رجأتسا دق ناكو اهنم كحيرن هللا ءاش نا ادغ : لاق
 . رابغلا الو ءاوحلا الو « رابنلا يف سيشلا اهرجهب ال ةفرغ هيف يل دعأف
 . لحولا لصفو رايغلا لصف ةئسلا يف نيلصف ريغ اهيفامو . دادغي يه

 يف اهبلا تدعو دن ىلا ترفاس مث « لوالا لصفلا يف اهيلا تلصو
 . اهنساحم نم ءيش ينتوفي ال يك يناثلا لصفلا

 يف نائيست دقو نائسحت دق . ًارعش امكيطاخا الو « يليلخ يقيفر
 نايعدتو « ناجرتتو نايتكت ام يف نانرككت دق ؛ امكيتفيظو
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 قارعلاو لصيف كلملا

 ايفاص ًاريخ وا « ةمالا ىلع ًارثو ًاموي بادتتالل ًاريخ « نازيرتو
 « فارشالا ةلحم يف ةيكمربلا (كتفص يف اما . نيياحالا ضعب يف نيزثالل

 رابغلاو سمشال لب طقف يل سيل « اًئاد ًاحوتفم ناك يذلا تيبلا كاذ يف
 « نارك ذت اك « رابنلا يف هبادرسب را نم مصتعن انكف « ءاضوضلاو

 ريدا ريغ نافضملا ناقيفرلا اتناو امكمف نكي ملف » لدللا ف هحيط سو

 . ماودلا ىلع يفاصلا

 3" بقنلا نمحرلا كديع

 ةلالجلا بحاص تلباق دق : قدنفلا يف هي يعاّمجا موي نيسحلا لاق

 :تلقف , يدسس يلاعملاو ةليضفلا بحاص لباقت نأ بحيف ينايسكلا ديس

 ةلحد ءىطاش ىلع لسمج تسب ىلا هاناو ترسو عئاط نيلاحلا يف يلا

 ءايقتالا بطق وه امك نييسايسلاو ةسايسلا بطق مايالا كلت يف ناك

 هماتها ضرالاب - بيقثلا يديس نأف . نيعرازملاو  نيديعتملاو

 . ءامسلاب

 تثعقو يتلاو ةرازولا اهمف عمت يتلا ةعاقلا ف هب يعاّتجا لوا ناكو

 يف لمح « رمعلا نم نماثلا دقعلا يف خيش اذوه . ةدهامملا ذندعي اهنق

 ةفسلف هسأر يف لمحيو « لابلا ءىداه اهحارتاو نيناؤلا حارفا هبلق
 يف لم#و « لامخلاو ماهوالا شغ نم ةيلاخ ةيعارز ةيسايس ةمحور

 وسي ىلا هراد رقع نم اهماع أك ودب اصعلا ىلا هأطاف هدعقا ءاد ءاصافم

 ؛« نشخالاو لقثالا للا لك كلذ قوف لمحي ذّمموي ناكو . لابقتسالا

 . بادتنالا رادو شرعلا ىسايسو ةيقارعلا ةيناطيربلا ةدهاعملا لمح

 .رقكال ماع ءاتش يفوت )1(
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 برعلا كولم

 عصان « نيعلا قارب « قاطنلا عضوم رفاو « ةماقلا لدع لجر
 ًامئاد يهو ءاضيبلا زيدانالا سلي . ايحنلا ماسي « ةيحللا ريصق « نيبجلا
 ديق ىلع هنم برقلابو هاصع هنيمي ىلاو « ناويدلا ىلع سلجيو « جاثلاك

 . ءالجا هلثم خوش رخآ ناويد ىلع هتلابقو « ديدجلا رئازلا نيعارذ
 ةلمضف ناب يقيدص ينريخا دق ناكو . هدالوا مم . انس هنود مهنكلو

 . سانلايديا سمل نم ز زق ؛« هتيناحورو هتفاصحو هملع ىلع « بيقثنلا

 يلايقتسال فقو دق ناكو ًاماسم سأرلا ”ينحم هماما تفقو تلد اهداف
 ىنكلو . ذئدعب تياع امك روضطا شهدف « (حفاصم هدي ”دمو
 «هتدئالا يناعد ناب « ًارارم ىنفرشو « ًارارم دادغب ىف اناو هترز

 وهو هب ىنأك . هيدي كلذ دعب لسغب نا نود قحفاصو ىنلك آف

 حاستفم لماح و « ةيولعلا رداقلا دبع انالوم ةدسا نم نيد رقملا ريكا

 اذهىفىأرف ©« بححلا ءارو ام ىلا بمغلا نيدب رظن « ةيسدقلا هترجح

 هفطعتب هيذغي نا بحاف « الفط لات ال فوصتلا يف ةبغر ةلاحرلا
 . هدب يف ةماركلا نم ءيشبو هبرقبد

 ف ”ىلع "صفق هنا هسلحت تاشهدم نم هب ينث دح ام لوا ناكو

 يف كارتالا طوقس ىلا ءاوح انما طوقس ذنم ملاعلا ةصق قئاقد عضب
 3 ممالا خيرات لدم يدنفا ان ناسنالا خي راتو : لاف مث , دادغي

 نييقارعلا اصوصخ برعلا نحنو . طوقسلا يه ةدحاو ةجيقئأ تامدقم
 ام رك ذت تنا يدنفا اي نويقارعلا . ليبقلا اذه نم أظح ممالا رفوا

 لاقف .جاححلانامز ريغ نامز يف اننكل و: تلقف. فسوي نبجاجتلا هلاق

 نمو « كارتالا نم مهانصلخ . نوريغتي الف قارعلا لها اما : روفلا ىلع

 ميصالخ ف نآللا ىعست نحو 1 يركسملا لالتحالا نمو « مجعلا

 له . . نومقان ًائادو 2 نوضريالو 6« نوددرب ال مثو ىيضوفلا نم



 قارعلاو لصمف كلملا

 قئاشملاو لابملا عنص نسحب ًابعش يدنفا اي كتحابس لك يف ثيأر

 مادعا يف ةقنشملا نومدختسي لهو ؟ هسفن ريغ همف امرحب نم دحيالو

 9 اكريما يف نيمرجملا

 شوخ:لاق مث هفصا نا ينلأسف .يئابربكلا يسركللا مهدنع : تلق

 اذا وفعلا . تلقف . قارعلا يف ىسا ركلا كلت نم ددع انمزاي . ةقيرط

 بيلاسا يف دحتل هلثم ىلا اهرما لكوت ةما ناف .٠ بمقألا يديس تفلاخ

 . اهلك اهلكاشا ايضزم الح ةمكحلا قرطو ةسايسلا

 اندنع ام . نييسايسب انا « ال « ال : هيدب يفنلا نكم وهو لاقف

 لاحرب انطالتخا ْف هائطقتلا ريسلا اذهو . . ريسيلا الإ ةسامسلا ملع نم

 ةابل يف صللا ءاج . فوسليفلاو صللا لثم اذلثم . نييقيقملا ةسايسلا

 ناكو ةذفانلا نم هلخدف « ةقرسلا يغيب فوسايفلا تيب ىلا ةرمقم

 , رمقلا روني ه.نيب رانا يذلا هللا ركشي ةيوازلا يف اسلاح فوسايفلا

 . لمالا بئاخ وهو جورخلاب ”مهثو تيبلا يف صللا لاجف

 7 هيف دجا ال تيبلا بحاص انا تنك اذا : آلئاق فوسليفلا هيطاخف

 رمقلا ءوض 2 دخت نا بيرغلا تنأ لم ؤوت لهف سمشلا ءوض ف

 9 هيف ًائيْس
 كحضف . يالوم اب ةذفانلا نم تيبلا لخدا مل ينكلو : تلقف

 نائفا ىلاو يلا ًاروطو ةرات هلاحتا ىلا رظ ذنب وهو ىقلتسا ىب

 . ينبلغ . يبلغ : لوقيو
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 ف ةعاربلا نمو ةتكنلا بح نم هنف ا_ع حصقت ةصق ينريخا مث مث

 دن ارجلا دحا بودنم كريما لجر يضاملا عوبسالا انراز : لاق ميتلا

 - كتي لاو هتلابق ناويدلا ىلا راشآأ كانه سلحو . كانه

 (« تازايتمالا ينو « ةسايسلا يف تالاؤس انلأسي وهو مالك شرخ

 6١م
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 برعلا كولم

 تصصق يذلا فوسليفلا لثم نحو « هسفنب اهبلع بيحيو « طفنلا ىفو

 انتيب رانا يذلا هللا ركشن توكسلا ةيواز يف نوسلاج هتصق كيلع

 مكلتم ءاجب يك ريمالا اذ انسنأتسا اننكلو . رمقلا روني ى رسايسلا

 يذ فرس لثم هناسأ نكلو . ةذفانلا نم لخدي و راهنلا ْق

 ؟ امعو ًاقذح هلثم نييك ريمالا لك له  ناسل شوخ - راقثلا
 .هثيدح نم اندفتساام ىلعو هترايز ىلع هانركش عدوي ماق امدنع

 دالبلا هذه نم تذخا يتلا لخنلا سارغا نع هلأسن نا ذئموي انل رطخو

 كل لبف ًالاج لاؤسلل حسفي مل هنككلو . كانه تعرزو « اكريما ىلا

 9 اكريمأ يف تحجن له ؛ سارغالا كلتب يدنفا اي لع

 يعارزلا تس نا لوقا متراعتسا ةراعتساب متنذا اذا : ائاق هتبجاف

 . متفصو يدلا ف وسلمفلا تدب لثم

 مث . ةذفانلا نم ال بابلا نم تلخد لشم اناو : لاقو كحضف

 نوككحضي الو نومستيب نيفتكتم هماما نوسلاج هو هلاجنا ىلا رظن

 اتروزب نا بحي . مويلا ًابولغم  ًايولغم يدنفالا عم ينارا : لاقف

 لمح تلمك مث « دلبلا اذه يف بحأ ام بحا وه : تلقف . ىرخا ةرم

 نا ةرم تأرق ينا ركذا . هيف ام لك مكلف تببلا اما : ةقباسلا

 لخنلا نم [سارغأ ةرصبلا نم ثيلجتسا نطنُسو يف ةعارزلا ةراذو

 . ةمبونجلا تايالولا يف اهتسرغو

 . كلحاو انماعو كماع نذا

 . طقف ةلأسملا هذه يف

 ذخأت نحو معلا نيدلاط :روحوست متنا فودليفلا ثيب انتيب

 مكلضف لدم هب عمتج نمو بتكلا نم انمولع

 يناطعاف نائفا ىلا ترظن دق تنكاو . تركشسو ترذتعاف
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 قارعلاو لصيف كلملا

 . يحفاصي ةيناث هدي دمو هتليضف ضبنف . عدوا تمقف ةراسالا

 رداقلا دبع انالوم ليلس « يفاليكلا بيقثلا نمحرلا دبع ديسلل نا

 راسطقا يف ةرثتنم نيديعتملا نيكلاسلا نم ةفئاط «هرس هللا سدق

 ناك لوالا ليلا « لاجتالا نم ناليح هتيب يف هلو . هلك قرشلا

 نورضحنيتسلاو نيسؤلاو ةسفلا نيب مهنس حوارتت ةثالث مهو انعم اج

 الو اولئس اذا الا « رئاز هدنع ناك اذا « نويلكتتب الف مدلاو سلحي

 ليخلا اما . ةلاع ةكحض « ةفيرظ ةتكدنلا تناك اهم « نوكحضي

 . ًاذاجمو ةقيقح نامزلا اذه نمف نايبص ةعبس وا ةتس هددعو يفاثلا
 كلذ بيسلاو . ةنس نيعيرا ودنذ اهرادقم ةرتف لوالا نيبو هب نال

 ْ .هانمرتحا رس

 ملف © ةرشع ةعباسلا زواحتي ال وهو « مث ريبك موي تاذ يفراز

 لوقا نا ينلأس . هيبا ةايضف راز يذلا يك ريمالا يفحصلا لثم نكي

 نكاو : لاقف هتيحاف . لالتحالاو بادتنالا نيب قرفلا ام هل

 ينءاجو . هنم نوجر الو قارعلا لالقتساب نوفرتعي نيناطيربلا
 مالسلا نوغبي ةسردملا يف هقافرو هيراقا نم نابتف ةعضر هعمو ةيناث

 ةطخلا مهتلباقم يف تذختاف . زيلكتنالا ىلع جاحتحالا مث فرعتلاو

 اوناكذ تالا سلا ىلا موتقرس يفا يا هل يترابز يف بيقثلا اهذتا يتلا

 . نيشثهدم مهتدوجأ 2

 ال فأ ةلثحلا ةموكتحلا ةسغل ةيزيلكنالا ةغللا تناك اذاو

 بحي اندالب يف ةماقالا نووني اوناك اذا : مهدحا باحاف ؟ اهنوماعتت

 دا مهفض انتغل نوماعتيو مهتغل ملعتن : رخآآ لاقو . انتغل اوماعتي نا
 يف ريخ ال ناك اذا : هريغص وهو ثلاثلا لاقو . أذعب انضعي كاذ
 ءيش ةغالا : الئاق بيقنلا نبا هباجاف . مهتغل ىف ريخالف بناجالا
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 برعلا كولم

 مهبداحنو ةيسايسلا مهقرط ملعتن مهتغل انهاعت اذاف . رخآ ءيش ةسايسلاو

 دي ريعتسا ال انا هلحرب ضرالا برضي وهو ريغصلا هلع درف . ام

 . يديب كلتاقا انا . اب كيرضال يقيفر

 . مهدياب نويرضي ال نييسايسلا نكلو

 دحا نابجي ال الأ . مهلثم لجرا انأ 9 نذا مهلجراب نويرضي

 . انيلهاطلا ليج قوف ليجتف . انيلع

 تنك و. بدأتلا ىلا« ربك الا مبخب و دقو « اوداع مث هقافر هل قفص

 ىلا مالكلا نم بيحعلا ينطولا قارعلا دفولا اذه لقتني نا ىشخا

 «ةراسالا مهف نم لوا ريغصلا ناكف « ةعاسلا فشكا تضبنف يديالا

 . نيعدوم اوماسو اوضبهنف

 لوال امهم دحاولا تفرع نيعرك نيءلو نيب دادغبب مقا تنك

 « ةّبحاو ةريشعو « ةيقد ماقم هل للملا يلو كانه وهو . ندع يف ةرم

 . ءارقفلا ىلع لاملا عزويف « ءانقتالا رهس لك هلع ناسحا قودنصو

 . دايعو ماقم دادغب يف هلو « ندع يف لبق ا؟ نوفدملا سوردسعت وه

 رهف © هيرقب ديعسلا انا تنك لب « يبرق ناك يذلا رخآلا يلولا اما

 ةدايسف 4« ةسادقو ةءارك نكي مل اذا « مظعاو سورديع نم رهشا

 رينتف ابرغو قرش هش مشت ةلجد ءىطاش نمو ال فيك . ًاذوفنو

 ينالركلا رداقلا دبع انالوم وهو ال فيك . لبنلاو جنكلا قفض

 نم دعي عماج يف ةيدروزاللا بابقلا كلت تحدت يداملا هزمر نوفدملا

 علطم حيطسلا ىلع يريرس نم اةرش كانه. دادغي يف ام لمجاو رخفا

 دهشع يح درو يرظن متما ًاحامص ضنا امدنع موي لك تنكتف« راونالا
 ءاضربلام ويغلا نم ناوكت سمشلا ىراف . ةسادقلا مس رسم ىلع قورشاا

 منغلا ناعطق هشي اسم « ةددعتملا رداقلا دلع بابق قوف ؛ ةعطقتملا
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 قارعلاو لصيف كلملا

 يهذلا رفصعلاو « نيبسعلا يبهذلا سجرفلا نم جور يف حرست يهو

 دراوملا نم يقتستل دنهلاو مجعلا نم تءاج راوزلا اهنأك . نيمحلا

 نم ؛ يناليكلا رداقلا دع ... ةيرداقلا جورملا ْق امحتو ) ةيسدقلا

 ! يناسنت ال كناسحا

 يح ود نراكف . دادغب يثاناو يناسنمل هبحو هللا مرك ناك امو

 بيرغلا اذه هعوضوم ابح نمحرلا دبع ديسلا ريك الا هتحود عرف ىلا
 «ةيئاسفمسفلا ةيصخشلا كلت ىلا ب وذجملا انا تنك و .بيبحلا راوج 6

 ميرض قوف بابقلا كلئو جورملا كلت ناولا نم تناودك امنأك

 نسحتسا ال دق . لوقاام ف م يفأ ءىراقلا دك أمل , رداقلا ديع

 ةسادقلا رداصم بدالا لسيس يف الا ين+مت ال دقو <« بيقنلا ةسايس

 « تناك انيا « ةديرفلا ةايلا رهاظع نودحعي نم يننكلو , هيقو هلوح

 رشلا اذه لثم يف تاثت اذا امس الو «تناب امقيك 4 ةددجلا اهدراوشيو

 . ميركلا خيشلاو يوسلا
 توئد املك تنكاو « ةدئال وأ سلحأ كمل ةرعد ةره ثددرام

 هيشش هحو ةتدئامو بيقثلا نين نأو اه ًاياجعا دادزا هتيتاذ مح نم

 ضيف نينثالا يف . ريذابا و ةهكافو « ريثك ءاذغ نينثالا يف . فيطا

 يناثلاب ذتلي امك ةدعملاو نبعلا لوالا ىلا حاترتف 2 يعمصا يكمرب
 , داؤفلاو عمسلا

 ىلا يديالا تدم اذا « هئادو هنس ىلع « هنم عحّسمأ تفرع اهو

 تنك .٠ هلك اود نم لمي هنا ْق لوك الا هيشد ال هنا ىلع ٠ دازلا

 ىلع هنيعو 2« رخآلا ولت دحاولا ناولالاب فرصتي هاراو « متي ةمععأ

 . موحألا ىلع مبضرحيو مهعجشي « هفويض
 ... اهب دهزت ال . موملا دمص نم , نيما يدنفا اب يرابح شوخ

 (؟4) ؟ برمعلا كولم

 مه :



 برعلا كولم

 ياحي ال نائفأ ..؟ لكأت الفأ ينايسكلا ةرضح اي ملككتت ال تنك اذا

 . ءيشب هب رغي نم ىلا
  هنسو-ضرالا يف هتاحايسو هيداو هلع ىلع نيما ينايسكلا نأكو

 وا بسقثلا ةدئام يف مالكلا هيلا هجو اذا ةريثع ةسداسلا تنبك لحي

 ليلق « مالكلا ليلق . اكابترا هادزيو ةءقللاب صغيف . كاملا ةدئام
 (توكس هتيأر لاقي قحلاو ينككلو . ةيممرلا فقاوملا يف  لكالا
 ٠ تاديسلا ةرضح يف ىتح ًالودخ

 نم رثكأف بيقنلا ةدئام ىلا نحنو هئايح ىلع ةرم بلغت هنا ديب
 ىلا نم وهو « تابح ثالث ركذا ام ىلع لكا  نوتيزلا لكا
 نوتيزلا نم ةرج ىلاتلا مويلا يف انالوم نم انءاجف . تافيوللا ءارحص

 بهاوم بيجع ىلع الياد كلذ نم حضوا يغبتأ . تيزلا نم ىرخاو
 . ةيرشبلا نساحملا نم اهريغ لثمك ماعطلل ةيلباقلا نا + اهددعتو بيقنلا
 نم ةدحاو « ثيدمعلا نسحو ظقيتلاو ءاكذلاو مركلا لثم ؛ يه لب
 لجرلا اذه صخ دقو . هدايع نم ءاشي نم ىلع للا اهقدغي يتلا بهاوملا
 « باشلاك لك أي وهو يتايح هاسنا ال يلا ؛ اهلك اهنم ريثكب ريبكلا
 هل ام ءيش هتوفي الف ةأرماك يفخ فرط نم بقاريو « خيشلاك ثدحو

 . هيلع امهو

 رم هنا ركفا . ًاردان الا ةسايسلا نم وندنل ثيدحا يف انك امو
 بودنملا ماحلا الولو . ةلزعلا يف ةيغرلا ديدش هنا لاقف ةرم عوضوم اب

 لبقي ناك امل « هدعبو جيوتتلا لبق « رمالا ةءادب يف هلالمزو يماسلا
 نا سدحاو ةدهاعملا ععاضفو نا دعب هنكلو . دالبلا ةسامس ريدي نا

 ليمت بادتنالا راد ناو « هيلع ًاروبظو ةبالص دادزت رصقلا يف ةركفلا
 « ادانعو ةدّْس دادزت نيفرطتملا ةمواقم نا كلذ قوف يأرو“ اهيلا اللست

 /مهك



 قارعلاو لصيف كلملا

 دحاورثا ىلع ردصاو 2« ىسيسأتلا سشلجملل تاباختنالا ةرشابع ةم وكما
 تيأر «مالسالا دعاوقل فلاخم باخئتنالا ناب ىوتف فجنلا يف نيدبتج ا
 : ًابوضغ هتعمسو ًايرطضم بيقثلا ةلضف

 نككلو . ةسامس لاحر مبلكو نو ريثك نويئطو دالبلا يف

 نياو « دالبلا نم مه نبا . هيف مام مهرد نويبع مهسوؤر يف سيل

 رهالا اندخا نحيل 0 مهءادعأ مهن ونظب نهم اومقتنيل سلفب كرتلا ىلا

 هيلع الا لك وتن الو « هللا ريسغ نم قيفوتلا لأسن الو « انقتاع ىلع

 موةععسو يدنفا اب نيينطولاب تءمتجا اما... ىلاعتو هن احس

 اذه فصن ... فحنلاو ءاليرك ىف مهرابكد عمت ادغ؟ نوححمتد

 . دانع هفصنو 2« لبد دابتحالا

 اههاق ينلا ةروثأملا ةيزيلكتالا ةاكلاب هظغتو همالك ينركذ

 نيقفاثملا أحلم نطولا بح نا : ةتايضفل امتجرتف نوسنوح فروسلابفلا

 ١ . ًاذج ا رسف . 2" ريخالا
 حا نيما يدنفا ا, زيلكتالا , ةمكح شوخ . مالك شوخ

 ال مينعكلو كش الو نوقفاني مه . اهلك مهتائيس نع مغرلاب سانلا

 مهسفنا نويحي مه . ةسايسلاب نيدلا نوطلخي الو ًاداهتجا مهقافن نومسي

 كلع . مهأ وس دنع وه ام مهدنع فات تالا بح نكلو كش الو

 زيلكنالا دنع اما . سائلا هليقت ال درا ءين تاذلا بحالثم ناملالا

 «طوطعت ماتم 15 16ه 158+ ممأاتعم 01 طق 8ةوماتم0561. + - 58061 6

 لل
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 برعلا كولم

 يف نوبئطولا اها . ةمكحلا مهدتعو « لاملا مهدنعو « ملا زياكتالا
 اندالب يهو انم رثك ١ دالملا نوحي مه له 9 مهدنع ء يس يأف دالملا
 دعا ... بئاجالا نم نولازي ال مرثكاو 0 مهدالب نوكت نا لبق
 « مالك شوخ  نيقفانملل أجلم رخلآ نطولا بح . يزيلكتالا لذملا
 . ةتكح شرخ

 ةناطيرب « ةسا سلا ناب الهاحتم ًالاع ناك علو « ذئدعب هنككلو
 همدختساو هرصتتسا دقؤ ؛ ءافولاو تايثلا فرع ال « ةيقارع وأ تناك

 دعيو ؛ ةدهاعملا عيقوت مت نا ىلا « هيف مدصاقم تن نا ىلا زياكتالا
 . هولذخ © بلغتلاو ةدامسلا دارا امدنع « رجهلا لبقو . هدرجه كلذ

 نودعسلا نيسحملا دبع

 ىلع ةينبم اهنال ةحيمحص ةينطو ةيعاّججا حدر قارعلا يدانلا يف
 . ةناطيرب ةيقارع اهنا يا ةطلتخم كلذ قوف اهنالو «ءاخالاو ةاواسملا
 نم ًايعاّتجا نروطلاخمي مهب تعمس الو مويلا لبق زيلكتالا تيأر ام
 قارعلا يف اما . بوءشلا نم مهمكح يف نودعاسي وأ مهنومكحم
 نم أئيش قرولا بعل يف فرعت دق . اهب رشبتسي ةديدجلا حورلاف

 نيراشتسملاو نيفظ وملا نم يشهدا يذلاو . ةساسلا ف كمصخ يبواسأ

 تنك .٠ ةيرعلاب ملكتلا نونسحي مه رثك ا نا قارعلا يف نييناطيزبلا
 ءارضألا ةلواطلا كلت ىلا نيسلاج مهضعب ىراو ىدانلا يف ميب عمتجا
 . برعلا ممالهز نم ةيبور بسك نولداحي

 « رهظلا دعب ءارزولا ابيلا عمتي ءارضخ ةلواط يدانلا يف نا لجا
 ةلواطلا كلت نيبو اهنيب ةيسفنلا ةئزاوملا ىلع اوظفاحيل « ياشلا ةعاس
 نوبعلب ءارزولا ىرا نا يل بتمسك دستف . يارسلا ف ىرخالا
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 قارعلاو لصيف كلملا

 سدلو ٠ تاد_هاعملاو ةيم«رلا قاروالا مور اودديسل قرولاب ةعاس

 ًاماقم ةيلمعلا ةفسلفلل نا ىلع ناهرب هيف لب «هيلع نوذخاؤي ام كلذ يف
 .امرتح مهدنع

 لاق ةيفارعلا ةموكللا لثم يقارعلا يدانلا يف ءارضخلا ةلواطلا نا
 , ةيمكلاب ال ةيفيكلاب اهريغ رخافت نا اهو « جارخلا ةدودحم دراوملا

 يلاملا يئاصخالا اهسأر ىلع كاه .اهلاوماو اهباعلاب ال رختفت اهاجرب يه

 لك ءيجحي « ابتيلام رما هيلاةمالا تلكو نم . يدنفا نوساس

 نم ءيشد يدافيل « يدانلا ميق نم كلذ يف تيثا وبهو ؛ موي

 هحابرا نا وا «ًارساخ ةرم ميرخ هنا عمسا ل ينكلو . هتيلام

 « جديرب » )! بعل يف مبلكطصو . تايبورد سلا زواجتت تناك

 قدنفلا ىف هباسح ددسي ناك ني_ما ئئامسكلا ناالا . نوشئاصخا

 يسايسلا ظفحتلا يف هلثم « جديرب : لا يف هنال . يدانلا يف هباسح نم
 . نييئاصخالا ديس

 يديس ءالمزب ةرم لوال هيف تعبتجا يلال يداثلا تركذ دق

 نسحملا ديع نودعسلابو نيسايو يرونو حيبصو نوساسب « بيقثلا

 نملوجا تنك ام يف يسفن تحضف يننظاو . نآلا يثيدح عوضوم

 ىلع . قارعلا يف ذوفنلاو ةدايسلا نم مهلامو نودعسلا لآ رما

 خيراتلا يسن اذا مالي ال لاحلا كلت يف ةرم لوال ًاريزو لباقي نم نا

 ف مهريغ لثم ءاضعالا تننظو « رك وب » ةسلج اهتنئظ , هاسانت وا

 رذشدعي تاحخف لحرلا ثتعسن لب . انثدت امو انماسف رامقلا ةيدنا

 رس تناك يتلا ةديدعلا هرجولا نيب نودعسلا هجو عاض . ناك امه
 . ليلقلا ل أبنم نهذلا ىف ؤ عبطني الف مايالا كلت يف يماها اهدود
 تيطخ يذلا رخلا يقارعلا بزخلا يدان يف ةناث ةرم هب تعبتجا م
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 برعلا كوام

 ةروص ركذا اناو تماسف ىلع ملسف © يبنج ىلا [اسلاج وه ناكو « همف

 هسفطلب ينكح ضاف 6 هتلأف 5 ًاقباس يل ثدي نبا رك ذا الو ههبحو

 ٠ هماستياو

 نيسعب هارا هئنم وئدأ ةرم لك تنكو « ارارم كلذ دعب انعمتجا
 «لاقعلاو ةءايعلا ًاسبال يماما لثمتيف . مسجلا نبعي هارا نا لبق روصتلا

 ىلاعملا بحاص نا« لجا . نايرءلا وزغلا ىلا ًادئاق « نيدحلا ًايكار

 هيق ودمت يذلا هثرازو 2 لوالا ريزولا وه نودعسلا نسم لا دبع

 نورخالا اما . ليدنملا ساي فيطللا دبع وه ىاثلاو « ةقحعا ةيورعلا

 رفعج 1 هسورع ْف 4نه ربظأ هنيدكص رت ْف وه تأغن كي حيبص ٠ انوروا

 )م برعلا ميعك نه . قارعلا نمف نودعسلا اما . ماعلا ف نيءليتارسألا

 : ةقداصلا ةرامخا قدصا هةهدح و

 « نوللا رمسا © ةماقلا عبد ''' رمعلا نم عبارلا دقعلا يف لجر وه

 هدلاو ذكهوي ناكو ؛ قفتللا ءاول زكارم ةبرصانلا يف م ١مابك ةئس داو 0(

 هي باطق 8 نيباللأ نم ُ رقهرو هرئاشع عليم ىلع ًاريماو ءاوللا يف امكاد اماب دهأ

 دق ناك يتلا ةسردملا يف اوهاعتيل ةناتسالا ىلا هءانبا لسري نا ديما دنع ناطلسلا
 6 رككلاديعو نسا ليع هيثبأ اساي دوق لسراف 1 رثاشملا ءاسؤر ءانبال ةصاخ امأشلا

 ةسردملا نم ج رختف هنس نم ةرشع ةثلاثلا يفةناتسالا ىلا رفاس مري نسحلا دمع ناكو

 شا يف نيطباض أمثم اح رختف ةيلاعلا ةيبرلا ةسردملا هوخاو لخد م 2 ةروك ذملا

 كالت يف ايقيو ؛ نيباملا يف هل نيقفا رم ديمحطأ دبع ناطلسلا امهراتخاف « يناثعلا

 ىلع ٠ يشابكي ةتر ىلا ةيدنجلا ِق كاذ ءانثا امقرتو « روتسدلا نالعا ىلا ةفيظولا

 متهيل هنطو ىلا 6 ركلا ديع مجرف ؛ ديمطا درع طوقس دعب ةيددطا نم الاقتسا اهنا

 بختلا مث . ةئاتسالا يف امنقه نسا دنع يفبو ' قفتنلا يفو ةرصبلا يف يلا هكالماب

 /مكح



 د

 قارعلاو لصيف كلملا

 سأرلاف 1 ديرأ ةئانئتسالا ىكح مس هسأر ىددم يبوروأ 4 ةزبلا نسح

 لعشماك هيف نيعلاو 0 رب كمس# عفدملا ناك لثمو هريصق رعشلا دوسأ

 جزتمتف ةباذح سفن هيلا عراست ذا 2« سنوي كرحتي امدنع هنكلاو

 لك و تركتس لجر . ءافج اهبف سيلو ءاضم اهيفو « ةليلقلا هتاماكب

 تفل ىنا ىلع . هلاح قياس م اكس فرعي ل نأ رغل توك

 ىف تاعاس ريسل انكي ' ب رعلا نم موعم ترفاس نم ىف تركملا

 ًالاغ ثنكو .ةدحاو ةماكب هوفن نأ نود بنج ىلآ ينج رابنلا

 نا يل قحيو « توكسلا يبرعلا نسحملا دبع نودسعسلا اذوهو

 ترمتسا ىنلا هترازو ىف نهرب دقف . مورعلا تروككسلا نآلا لوقا

 تناك . مكح لعفي ام يف ميلعو « لاوق ال لاعف هنا ىلع '' ةنس

 مو بادتنالا ةظفا اهنم تعفار ىتلا ؛ ةدهاعمللا ثيح نم دالبلا ةمسفن

 ةسايسلا مامز ملتسا امدنع ؛ ىتبسام يف تفدو امك « هدويق سن

 ناساو هتراذو لامعا مهل نه دعي لمع ىلع ثتودعسلا مدقاف ٠ ةئقارعلا

 سدد ةحفص حرش عسات

 2 ىماظعلا بره ةعادب ىلأ كلك لظو قفتملا نغ ينامثعلا باوذلا سا يف اكان

 ةرازولا يف ةيلدعلا ةرازو بهصخم هلوصو دلعي دقتر قارعلا هنطو ىلا كاذ دا عج رف

 ةنس با ريش يف تلا قتسا يتلا ةيئاثلا ةرازولا يفةيلخادلا ةرازو مث ىلوالا ةيبيقنلا

 يف لاقتساو رركذملا ماسلا نم لوالا نوذاك يف ةرازولا فلاو . +١١ ؟

 كذر ةيناث مكحلا سأر ىلعرهو ارحتنم هتابح ىبناو . +١5١ يلاثلا نيرشت

 ١959. ةلس

 .١؟؟مةئسياثلا نيرشت يف تلاقتساو 5١؟؟ ةنس لوالا نوناك يفتفلأت 1(
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 برملا كولم

 قارعلا ةموكك> نبب قحاملا دقع تف . دويقلا لقث اهملع ففخن اننكلو

 عبرا ىلا ةئس نيرشع نم ةدهاعملا ةدم تازأ ةبح وك يذلا ايناطيربو

 0١
 ٠ املا ة

 ءاضقلاو ةيلالاو ةيدنطاب قلعتت ىرخأ تاقحلم ةدهاعملا كلتلو
 . ةيقارعلا ةموكحلا يف نينا طيربلا نيفظ وملا مادختسا طورشيو

 تسردو ءاضقلاب قلعت يذلا قحلملا دقع ىلا نودعسلا ةراذو تقفوتف

 اهلمقت ملف ةدئال 4 ثمدقف « نييناطيربلا نيفظوملاب صن يذلا قحلملا

 نيبفا رعلا نب تاللصلا نيس ف تثعسو . باد__الا ه6 وكح

 ْق تدهاجحو . أرمثم نك ل ناو اروربم أهعس ناكف نيناطيربلاو

 ضيفختلا نع مغرلاب نزاوتلا اهيلا تداعا ذا « تحلفاف ةيئازيملا ليبس

 . ةلاقتسالا ىلع كلذ ابلمحف اهب تمدطصا ةرخص كانه نكحلو

 .هذضفنتو هش رظنلل ىسسأتلا ساما باختنا مم هالمال رودسد عض و

 رسام بدحاوت ًارارق ثردصاو رودسدلا نر دعم ةرازو تعضو دقؤ

 نم ةقباعسلا ةرازولا ضرتعا اسم ليبسلا اذ يف اهضرتءاف : باختنالا
 بلغتلا ضعب مهيلع تعاقذ اهبنكلو 7 ) ةعيشلا / 3 رفعطا ءاملع ةهواقم

 : ةدهامماب قحلملا يا لوكوتوربلا صأ اذه 00

 ١ مةداملا ص وصن دوحو عه هنأ ىلع ندقاعتملا نيدماسلا نيقد رفلا نيب مهافتلا م دق

 لك ىلعو ممالا ةيعمج يف اوضع قا رعلا لوخد دنع ةيلاخلا ةدهامألا يهتنت نا بجي
 .٠ ايكرت عم حلصلا لدقع برات نم تاودس عبرأ نع اهؤابتنا رخأتي ال نأ بتحإ لاح

 نم كلذ دعب نوكي ام مظنتل رخآ قافثأ دقع منع ام قافتالا اذه ىف سمأو

 لجمال امهثيي تاضوافملا يف لوخدلا بجير .نيدقاعتلا نييماسلا نيقيرفلا نيب تاقالعلا
 .٠ هالعأ ةروكذملا ةدملا ءابتنأ لبق ضرغلا كلذ
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 قارعلاو لصيف كلملا 4# _

 باختنا ىوس قبي مو نييوناثلا نيبختنملا باختنا اهدبع يف مت دق ذا

 . ءاضعالا

 يف هظرغت دنع بيقثلا هلاق ام تعمس دق , دو ؤكجلا ةبقعلا يذ يه

 ةيطولا مهتسايسب نا . ماجعالا نم مهرثكاو « ماوقالا ءالؤ_
 مهئاهلعل ناو . ةيناربا ةيبهذم كم الو اهلج وا اهلك تاعزنو ًالوصا

 نددبتجلا مهيفو . ةيغمرلا تاماقملا ىلعا ذوفن قوفي ًاذوفن قارعلا يف

 اودعزا 1 ة .هوكحلا يعاسم اولقرعب نأ ماد« نودبش# ) نيذلا

 دض ةينيدلا ىراتفلا اوردصاف ٠ بيقثلا هفلس اوحعزا انك نودعسلا

 . بادتنالاو باختنآلا

 كاملا ددرت نم معرلاب « موزعلا توكعيسلا « نودعسلا لمح ام كاه

 ريتعا اذا « هلامعا ربكا نم دعي يذلا لمعلا ىلع ؛ يماسلا بودنملاو

 ربكا يصلاخلا يدهم خيشلا للا ةيآ زاحلا ىلا ىفنف ةعاحشلاو مزعلا هيف

 يضفتس ابنا نظ داليلا يف ةحض ثدحاف ؟ قارعلاو ''' ةيمظاكلايدبتجي

 ءاملعلا نم رفن جاحتحا ريغ اهحئاتن نم نكي مل هنا ىلع . ةيئاث ةروثذ ىلا

 | .٠ نييضغم ناربا ىلا اوراسف

 هترازو ةسايس العفو الوق ءدبلا يف ديؤي ناك دقف كلملا ةلالج اما

 لها رثكا نا امو . نارياو ىارعلا يف ةعيشلا جاحتحا نع مغرلاب
 ردصأ دقف « اهمف ن نوياث مهو ؛ ةيناريالا ة ةعمت / نه قارعلا يق ةعمشلا

 عتمتلا مهل قحبل دالبلا ةيساحي اوسنحتي نا هيف مهله باط ار وشذم

 . ادرقو طخس دوشنملا مهدازف . نوقارعلا اب غتمتي يتلا : ل

 يف يناريالا بعشلا .نومدقتي ناربا ىلا | رئعظ :نغلا كلوا م
 مث ٠ . يناطبربلا ي رقاسلا عبودنملا ىلعو « لضيف كلملا ىلع 8 0

 غ0 ا ا الل ا ا ا ا ا ا ا 00 000202002202030

 . نيدلا ردص ديسلا ره هليمز 01(
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 .برعلا كولم

 ٠ ةيناطيربلا ةعاضيلا ةمطاقم اونلعا
 سحاف قارعلا ةموكح ىلا ىراروط ةموكح كلذك تجتحا دف

 .جاحتحالا كاذيف يزيلكتا يئابربك كلسب نيواودلايف ةصاخنأ ضعب
 لاف © سلحماو رصقلا رثأتف دادغب ىف بادتنالا راد "نه

 ءاماعلا نكلو س بوددملا ةماخف هلاق ام تارك ذملا دعب كلملا ةلالج

 تدفن اذاالا هدالب ىلا نوعج رب ال مهنا اولاقف ندناعم نيرباكم اورمتسا

 ةلاقتسا - «قارعلا رطقال زيلكتالا ءالخا :  يهو < طورش ةعبدا
 نم ددع لاغدا «  باذتنالا نمز ديدحت «  ةرضاحلا ةرازولا
 كلملا لاقف ... يماسلا بودنملا لاق « يباينلا ساجملا يف ةعيشلا
 . عادولا : ةرازولا تلاقف ... لصيف

 يلاعم نم ينءاج دق , لداعلا ءيرجلا لجرلا يف ظيفتلا لمجا امو
 ةواشغلاعفرا ىعسا نا تببحا » : اهيف لوقي هتلاقتسا دعب ةماك ريزولا
 نا مه تشيف . قئاقلاب ممرئاصب ةراثاو ةعبشلا انناوخلا نع ةيركفلا

 اذه ف رهألا املا تمق دقل . موشغ لك وملاو موهوم لكوملا

 يخال اةيرط حتفال تلمحت ام ءابعالا نم تلمحتو نامزلا اذهو طبخ ا
 درطل ماع رييغتب أدبي ذئنيحو . هب تأدب ١م مهتيف يعيشلا ريزولا
 ةءوبل متكو ةاواسملاو ءاخالا روص يف خفنيو ؛ ماهوالاو ءايرلا شوج

 يف مالس دوسيو 4 ةيوس نوعترب منغلا و عابسلا ثيح ف وسارفلا ايعسا

 . « ناسنالا ينب ف ريمضلا ةمالسو ماعلا

 يف ىلعالا لثملا دشنيو مالحالا ايعشا يبنلا لثم محي يبرع اذوه
 امو ةعيضولا ةايللا قئاقح هقفي نيبث امك لمعلا فقوم يف وهو . ملاعلا
 « لاق اذا مب رص نودعسلا ناو ..لاخلاو لقعلا ةلص نم اهلك اهشيب

 يه امو ةينطولا ةيقارعلا ةسايسلا يف هبأر نع هتلأس : لام اذا صلخم
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 قارعلاو لصيف كلملا
 دقتعاينا » ليوأتلاو ريسفتلا لبقي ال اه باجاف .زيلكتالا هاجت هتديقع

 انقساسس ىف نوكت ناب رضاحخلا تقولا ف انيلع يضقت نطولا ةعفنم نا

 يف جايتحالا دشا مويلا نوجا تح انئال مهل نيقداصم زيلكنالا هاجت
 الو . هي دشرتسن قار غامدو ةدعاسم دد ىلا ةرضاحلا ةيسامسلا انتضبن

 فحم ال نا طريش ىلع نكلو . زيلكت الا نم ًاريخ بابلا اذه يف دن

 . « اهعفاتم وا دالبلا لالقتساب كلذ

0) 

 يركسعلا راعج

 ناكو .اهريزو دممود ناك ىتلا عافدلا ةرازو ىف ةرم لوال هتثدز

 يف هلثم مواعلا ىقلت دقو « رمعلا نه عبارلا دقعلا يف تودعسلا هفلس لثم وه )١١(
 ةيلفلاهسوردومتيل ايئاملا ىلا رفاس مث اطياض ابنه جرخف « ةناتسالا يف ةيبرحلا ةسردملا

 اشي ةبتر ىلا هتيقرت ىلع هلم ام ىمظعلا برحلا يف اشاب رونال هغون نم ادب دقو

 فحزلا نردصقي اوثاك نيذلا برعلا يعوطتم ةدايقل يزاغنبىلإ ةصاوق ىلع هلاسرأو

 ةدرصلا دودحلا ىلع ثدحو رفعح مهداقف . ةيلاطدالا ةقطنملا يف ةلخادلا داليلا ىلع

 رخالابيلصلا لاجو هب ىنتعاف « ةك رعملايف حرجف يناطيربلا شيجلا نيبو مهنيب لاتق

 ترسكلاف مقوذف رسالا نم تلفتلا لواحف , ةرهاقلا ىف ةعلقلا ىلا كلذ دعب لقنو

 ٠ روشا ةتسس شارفلا مزاف هلجر

 رفعإ بتكف « اهيلا نومضني برعلا طايضلاو اهتءادب يف ةيبرعلا ةروثلا تناكو

 أطبارم ناكيذلا بر علا شيجلاب قمل مم ةكم ىلا ١9117 ةنس ءاجف « مبثم توكي نا

 ماشلا حتف دعبو . لامشلا شيج ةداق نم ًادئاق نيعف ةبقعلا ىلا لسرا مث . ةنيدملا لوح

 سيئر مث «بلح ةيالول ًايركتع امكاح مث « ايروس يف يرعلا شيجلل ماع اشتفم نيعت

 ةمركح سسأت ىف دعاسل دادغ ىلا داع ثولسيم ةعقاو دعب و « كلملا ةلالح باح

 يتدازو يف مث'جيوتتلا لبق يا ةنقوأ] ةموكحلا يف ةيبرحال ارزو نيمتف « ةينطو
 قرشلا يف ايناطيرب ىبودنم ءاسؤر لشرشت رتسملا اعد املو . ةيناثلاو ىلرالا بيقثلا

 أوكراشو يماسلا قارعلا بودنم ارقفار نم اشاب رفمج ناك ةرهاقلا روم يندالا

 ًابودنم ناك ذو ؟س_ ؤ و؟؟ ءاتش يفو ةيركسعلاو ةيلاملا قارعلا روما يفثحبلا يف

 . ندنا يف ةيقارعلا ةموكحلل
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 برزعلا كولم

 هملع هللا هضرف ام ري هنيبج نم ببصتي قرعلاو لخدف « ًاديدُش رجلا
 ةحاس يف هنأك وا « هسفنب كرحت عفدم ه«نأك « نمسلا رزو نم

 وهف « هعما بذكي ال اًشاب رفعج . لمحت الو مسرت ال ثيح لاققلا

 . لعفيو لوقي ام يف فلكتتي الو عرسي 2« يركسع ًارختآو ًالوا
 هتدضنم ءارو يسركلا يف سلجو ؛ هوكاس » عزنو بايحألا مالس مس

 ؛ ايكريمأ الجر يماما لثمتف . ملكتتيو شقلا نم ةحورب حوري وهو
 طغضلاب ةري.بك تارادا نوريدي نيذلا كئلوا نم « ةيلهاو لمع لجر
 قفصي ناكف ةيفارعلا ةموكملا ف عافدلا ربذو اما . يئاب ربك دز ىلع

 ةديدجا لمعلا حور دنع مهي ال اذهو . هرماوا يطعيل فك ىلع افك
 نم ةدرحملا ةيرصعلا لمعلا حور  هئالمزو رفعج يف لثمتت ينلا
 . اهلك ةقايللا تافاخسو ةيقرشلا ةيبالا تاليعزخ

 ةرادالا نكلو . ةينطو اندنعو لابجر اندنع ذاتسا اي شاو

 ىلا ةموكحملا لثم يراحلاب وا« انلثم . لاملا نبا « لاملاو ةدوقفم

 اهرسشف هبا نم ةورث ثرو باش لثم « انرما هدبلا يف تلوت
 يفكي ام داليلا يف لاملا نم ةدحاو ةنس يف نويناطيربلا لذب . رامقلا يف

 نآلاو . هولذب اه ةحبتت الو رثا الو . نينس سمخ أريبك ًاينطو (شيج
 . ًاغراف سيك انوريو مهيديا نوضفني مم لاملا ىلا ةجاح دشا يف نحت
 . يقارعلا شيما مظنت ىلع اهلك فقونت يلمعو يلماو ينطولا يئدبم
 مهنكلو باوص اذهو . مدعاسن مسفنا اودعاس « زيلكتالا انل لوقي
 .:روكت امدتع . ةدعاسملا دراومه توردي ال مهو ائيلع اودسفا

 يبحت نا تناك ةيا اميف ةموكحلا ىلع بعصي يسايس جايه يف دالبلا
 ٠ جارألا لاوما

 يه امو ؛ هميظنت مث رشاب يذلا يقارعلا شكطاددسع وهامو
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 قارعلاو لضتف كلملا
 9؟ هئلاح

 نا نظن ال . مورت ام ريغ ةيونمملا هتلاحو فالا ةسخ هددع
 دحا نم ليلد وف اهنا . هللاو ال . ةينطولا يف صقنث كلذ يف ببسلا
 وعدن . نرآلا اهيف نحن يتلا ةظرولا يه هذهو . ةينطولا ىلع هوجولا
 ناسلو نوجرعب نوئرجيف اوبل اذاو نولي الف دنجتلا ىلا داليلا نابْس
 اومفادبلف دالبلا يف ةماقالا نوغبي زيلكتالا ناك اذا : لوقي مهاح
 دالملا يف مهو ءزياعتالا ناب مهعنقا نا انا يتفبظو نمد ٠ اهنع م

 نوءيطتسي ال « لاجرلاو لاملاب ءاينغالا مهو مهناو « اريف نيميقم ريغ
 مااعلا تاموكضح يف ًاريزو فرعت له ٠ اهيف مهتبغر عم اهنع عافدلا
 9 قطنملاو ةسامسلا يف هفقوم اذه مويلا

 يف هيأر هتلأس . ةرابعلاو ةراشالا حيرص ةماكلا رح اشاب رفعج
 ةسائرا نيحش رملا نه ذئموي ناك يذلا نييقارعلا ةسايسلا لاجر دحا
 ذاتسا اي ةيلهالا نم مهرد . هنم نسحا رخآ لجر يا : لاقف ةرازولا
 | تاماقملا هذه يف ىربكتلا ةيليلا . تاماقم راطنق نم ريخ
 . ةفاخسلاو ءاعدالا ريغ

 نم هدنع اب يفتكد ال تاماقملا ىلعا ىلا ةرادمحلا هتمفر نأ وهو

 اهببف سيل يتل

 تربخأ دق , نيس و ةدايز هيف اه ف اعاد ىعسل لب ةيكحو ةريخ

 ءارزولا ساحم ربت ركس نانذا نيسح ناب لصفلا اذه علطم يف ءىراقلا

 وأ تناك ةيلصأ هملع رداصه ىف قرف الو« داصتقالا ملع ُْق داتسا وه

 نم هريغوأ'١ ثيم مدآ ةيحرت ىلع انكم نيسأا ىرا تنكف. ةلحتنم

 مجرتا نا يل ريسخ : هلوقيو « هصالخاب بجعاو ملعلا اذه ةلئاسا

 همقفلا ىرتثل كنا . تانعللا بلح اهب مهليجا نأ نع تاقثلا ن

 لام 1 ءدلخاط ه8 ةلوكأومسقم , طو0ن ةلقس ةدوتاط 0 0
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 برعلا كولم

 ثسسلو ةبمبداصتقالا سوردلا كلت رضحم نم ف ريزولاو بيذالاو

 . لوقا ام يف ًاغلابم
 تراثثا ديسلا سورد رضح هئأب اثاب رفعج ينربخا موي تشهد

 ف رشا سل . دحللا ىلا دهملا نم ملعلا بلطا . هيلاعم ًاباحعا تددزاو

 نم ريزو يف دسحتملا يودالا ثيدحلا ريغ روثأملا يوينلا ثيدطا نم

 ينروزي اشاب رفعج ءاح. هريس بتاك ذيمالت نم ديماتوهو برعلا ءادزو

 . هتيب يف ءاشعلل ينوعديو تيبلا يف دئمود

 . خوكلاب هيشا وهام يف لازن ال نو انذخاؤت كنظنذ ل 5

 . اهرظنم كقورب نيتاسب كقي رط يف رمتف دليلا جد اه ةئككلو

 فوختم مهل بجعم وهو ؛ زيلاكت الا ىلا هثيدح ىف قرطت مث

 يقارعلا ريزولا نكلو . روفصعلاو ةيأعا لثم رفعجو زيلكنالا © مهنم

 : لوقي ام ممسا , هنم ابنك الف « ًاروحسم ةيحلا ماما فقو ناو
 زياكتالا . هلحاع ربلا ريخو . قفتنو مهاياو مهافتن نأ بحي

 نم اولزن ! نوزاتم  يخا 0 مهدحو مه . سانلا ةيقب نع نوفلتخم

 سبلي 9 ميليل يفو مهدابن يف نوكلسي فيك ىرت الفا . ةفق يف ءامسلا
 مع نبا  ةيكرلا ىتح هقاس فشكيف ريصقلا نولطنبلا مهنم يدنجلا

 ىمسرلا هبوث يف هارت «ءاشعلل يعد اذا ءاسملا يف ةنكلو  ةرباربلا

 ةربارب انكل انل ةيرلا هذه تناك ولف . نابعالا نم هنأك هكولس يفو

 ث مهعبفت و زيلكتالا ءالّؤه سردن نأ بح ... لمللا يفد داهنلا يف

 . ضاحلا تقولا يف انل نومزال مه . مهاياو مهافتنو
 مهمهفي نا ةرازولا ةسائر اسهيف ىلوت يتلا ةنسلا يف لواح دقو

 يا ةيقابلا ةيثالثلا ةدهاعملا قحالم هترازو تسردف . مهاياو مهافتيو
 سلجلا نكلو , زيلكتالا نيفظوملاو ةيلاماو ةبدنجلاب قتلعتت ينل كلت
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 قارعلاو لصيف كلملا

 قحالملا كلت سردل ساجملا اهنبع ىتلا ةنحالا يرحلاب وا « يسيسأتلا
 ةرازولا ىلع تمهافتؤ ةسداف اسف طورشلا نا تأر )ع تايقافتالاو

 .٠ تلاقتساف « تاجاحتحالا

 يمشااملا نيساب
 تنك موب بادتنالا رأد ِق مويلع بوضفملا نمد )0( اما نيسام ناك

 دقو 8 هءارآ مراحتو 4 بصحيعت كلذ عيه لد سملا تناكو 2 دادخب ْف

 روفصعلا لثم امه . زيلكتنالاو اشاب رفعج يف هتلق ام هيفو اهيف حصن

 بذاجلاو ةمكلملا رمحيدل الف « انه اه سكسمت ةيآلا نأ ىلع ٠ ة.حلاو

 : ةأرملا يف

 زياكت الا دض هيأرب ربحي هعمساف يدانلا يف اشاي نيسايب عمتجا تنك

 ابتدنال ةوعدل لد سما ثئاكو . بادتنالا ةموكح دض يرحلاب وأ

 ةسيكرتلا دهاعلا ف جرت ءءء م. ةدس دادغب ف يمشاح لا ساب نيساي دلو 1(

 ١؟. ةنس يف اببنم جرخو ةناتسالاب ةيبرطلا ةسردملا يف ذئدعب لخدو ابيف

 ةدسسع دلثت برخلا ناكرا طابض ةسردم قف نيتنس سرد نأ كمبو نا مزالم ةيترب

 ناكرا سير كئتقو وهو ةماعلا برا تنلعأ نا ىلا يك رتلا شيلا ف تفئاظو

 مزوما ال نماثلا قايفلا سأر يف ناكو اهريغو ايسيلاغ عقاوم يف كرتشا دقو . برح

 مكاد ب روس تناكرأ سيئر نيعو يبرعلا شيجلا ِق ل راف ايروس يف دارتلا

 هفطخ دقو ىروشأا ناويدل اسير تثعو ءاول ريما ةئر ىلا عفرو ي ركسلا ايروس

 طقسم ىلا دامف ايروس نويسنرفلا لّدحا ىفنلا نم هعودجر دعبو , هوفنو زيلعتالا

 نيع نيربش ةدم اهالوت نا دعبو . قفتنملل ًافرصتم نيمف ١ع. ةنس دادغي هسأر

 نع اسبئاا بختنا مث . نردعسلا نسحلا دبع ةرازر يف تالصاوملاو لاغشالل ًاريزو

 ةقارعلا ةدهامعملا قادت ةنحال ًاسيئر ناكو 8 يسيسأتلا سلجلا ىف دادغب هاول

 رفح ةرازو تازتعاو هلامت| ساجملا اذه متا الو باختلالا نوناق ةنطلو ةيئاطيربلا

 ,9١؟:6 ةنس بآ ؟ ىف ةراؤولا فيلأتل بدتنا يركسلا
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 برعلا كوام

 ديقت ال « ةقيلط هبوث لثم يه يلا هلا ٍرآبو ىمو.لا هبوث ىف ءيحبف

 1 0 .تاعداالو ابيف
 رظات « ةبحتسم ةغيلب ةراكلا تناكو . ًابتك ماودلا ىلع ناكو

 « هبحو نسحو « هسفن ءوده فكرا : لوقت اهنأك ءادوسلا هنيع نم
 « ينكلو هقلخ نم ةبآكلا كلت تننظ . ينم اهلك اهنا ( هتوص احّسو
 هؤافُش يجرب الو ًاضيربم ناك ديحولا ريغصلا هنبا نا ذئدعب تملع
 لاغُسالا نعو اهلع فرصناو « ابلك بطلا باوبا هبحو يف تقلغاف

 ءافشب هللا نذابف « ىلعإلا ةمحرلا شرع ىلا لصي نا يسع امب يعس
 ش . زي علا هريغص

 يذلا اماب نيساي يرزعا تحر امدئعو . هديع ةملط هللا بحتسا 1

 مد شاه ينليقتسا. « نودعسلا ةبازد يف لاغشالا ريزو ذئموي ناك
 لثموم . ناك هللا ءاش ام . اليتق ينغت ال يتلا ةفولأملا ةدككلا كلتتب نذأب
 ظ . نازحالا يف فوسليف « ةبمصملا يف يقت يبنلا دواد

 كلذ يفو اما . رادقالا ىلا اًئاد لستسي ال ةسايسلا يف هنككلو
 سيئر ناكو « ةيرفعجلا ةرازولا تفلخ يتلا ةرازولا سين ر ناك تقولا
 اذامف « يسيسأت ١) ساجملا اهتيع يقلا ؛ ةدهاعملا قيفدت ةنلس « ةنحالا
 ؟اهنم دحاو فرط ريغ كلم ال حبصا ةسايس يف هفقوم نوكي نأ ىسع

 لهاك لقثب ام تاقحلملا و ةدهاعملا دونب يف نا ةنحللا رب رقت ف ءاح
 : ةدآلا تاليدعتلا ةنحللا بلطت مث . هتادبعتب مايقلا ءككم الف قارعلا

 . ةيفارعلا ةلودلا لالقتساب معيربصتلا -
 . ةيداصتقا ما تناك ةئايضف ةيينجالا تا زايتمالا ءاغلاب حب رصتلا

 . ةيونسلا اهتينازيم مظنت يف ةرح ةيفارعلا ةموكحلا
 ةاقتسم ةرح ةموكح بدبس ةيقارعلا ةم روكا ناب حيرصتلا
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 قا رعلاو لصيف كلملا

 عيرالا ءابتنا دبع وا مهلا ًةدصع ف اهل وشو دنع ةمات ةداسس تاذ

 . تاوئس

 . ةبركسعلاو ةيلاملا تايقافتالاب قلعتت ةيعرف تاليدعت كاهو

 ريزولا ىلاعم نظا ال ابلك تاليدعتلا هذه بوجو يف لبق امرمف
 لوقي . اهتعص ىلع مهالا تعمجا ةيلام ةدعاق ضقن ف ىعس دي دخلا

 ىنرا بجيو قارعلا نم كتاوق يبحست نا بجي : اينايربل قارعلا
 ايناطي رب لوقتف . ابيماقم 9 وقي ًاينط و ًادنج ءىشنال الام ينيض رقت

 ىف فاو ضعب ىقيتسو لاملا ىلع ةناعت ىينيطعت نا بحي : قارعلل
 0 ئ ١ نيدلا ددست نا ىلا دالبلا

 ًاصوصخ ةيمثاملا ةرازولا دبع يف هلح ىجرُمب يذلا لكشملا !اذوه
 نوساس وه يلام ايئاصخاو اهسيئر وه دينجتلا يف ًايئاصخا اهيف نال
 ككل ىدنؤأ

 لب دورترج
 مود كى ووس ىنححا و“ ءاسنلا نود لاجرلاب صقخخم يقارعلا يدانلا

 يف هيهاضي نم قارعلايف سيل نال ةيقارعلا تارازولا يف تباثلا ريزولا ناك )١(
 دادي يف ليقزح نوساس بلو . ةيلالا نوؤشلا ةرإدا نم عملضتلاو داصتقالا لع

 انيفب قوقأا يف جرختو ندنلو دادغب يف همولع ىقلتو ١81٠ ةئنس راذأ ١ يف

 ًايثان بختنانا ىلا ةينامثعلا ةموكتملا يف ةيرادا بصانم ةدع لغش دقو .اسمنلا ةصاع

 ةنحال اسكر ناكو ه6 ىلا ١ف.م ةئنس نه يناثعلا باوالا سلجم يف دادغب نع

 ىف ةعارزلاو ةراجتلا ةرازول ًاراشتسم نيعو « ةديدع ٍنينس سلجلا كاذ ىف ةيلاملا

 نيع ١؟؟ , ةنبس يفاثلا نيرشت يف قارملا يف ةتقولا ةموكحلا تفلأت الو . ةناتسالا
 ةرازو تلاقتسا نا ىلا يا تاوئس ثالث ةروكذملا ةرازولا يف يقبو ةيلاهل اريزو

 هسفن بصنملا هيلا دئسأ ١59 ؛ةنم با ررش يف ةيشزبلا ةرازولا تفلأت امو .ثودعسلا
 ١) : ؟ برعلا كولم

 مالا



 ,برعلا كولم

 د_حأو لب نملا كانه اذاف اهتلخدف « ةءارقلا ةفرغ يف ةأرما توص
 انا نيوعدم ًاموي انكو . لاقي امك ثيدحلا فارظا نابذاحتتي ءارزولا
 نم هتحوزو هناب انم انظ نيراشتسملا دحأب اذررمف ةبدألل نائفا ديسلاو
 ةلسللا نا روظي , الف ثسلااما ؟قفارا انا : راشتسملا لاقف نيوعدملا

 , كانه نركتس لب سملا نا تعمم دقو : تلقف . لاجرلاب ةصتخم

 . تكسو ... لب سملا نكلو : راشتسملا ةجوز ةديسلا تلاقق

 دقت الل يوف 1 لا_حجرلا نأ ةسمرلا اهتفص ْف لب سملا نا ؛ معن

 هيأت ال اهتفلا ىلا ةيرطا نال نهبضغت يهو . اهسنح تانب ديقي ام اهسفن
 هئظي ام ىلا انامحا اهرطضت ةفظولا نا ىلع . ةميقعلا تاحالطمالل
 لمعت ةم<رلا اهتفص ف يهد ٠ فولأملا نع جورلا يف ًادمعت سائلا

 مسفأس هملعو بادتنالا راد زيزو هبش يه لب . لاجرلا لمع

 ءارزولا يلاءملا باحصا نظا الو . ًالا.عم لصفلا اذه يف اه
 . نوضرتعي ودانو ركسشتسا

 رومالا يف يماسلا بودنملا رارسا ةبتاك لب دورترج ةديسلا نا
 كئلوا نأ 29 بادتتنالا راد يف يقرشلا لقلا ةسيئر وا ةيقرشلا
 نومف عفادل نأ رعتب وأ نقرسششتسي يلا وللا نهددع لياقلا تايزيلكنالا
 وا خسانتلا سومان ريغب نظا اسم ىلع هليلعت بعصي يحود لب يسفن
 «ةفيصح « ةطيشن « ةملاع ةأرما نا . بابسالاو رارسالا ديعبلا ةثارولا
 ةروشلاو لمعلا ىعاود نم اهدالب ف دحدل « اهلثكم ءاضمو مزع تاذ

 « قرشلا ىلا اهنف ةعزن نكلو ةيبنجالا نادلبلا نع اهبغري ام راخفلاو
 ىندالا قرشلا تءاحف « اهعماطمو اهلامآ لك ىلع تيلغت ؛« ب رعلا ىلا

 ىلا ءاردصلا تعطقف « ةيبرعلا دالبلا يف تلاجو « ىلع ةبلاط « ةحئاس

 نيمو ةوومواممرب (5 طق نوط 0هصستممأ ههه )١( ١

 مالك



 قارعلاو لصيف كلملا

 برعلا نع ًابتك تعشضوو « نابرعلا تخلآو « لئاحو رمش لايج
 مث . صالخالاو فطعلاب نورقم معلا ابيف ةيدوسلاو ةيبرعلا دالبلاو
 نتيساسسلا ءالكولاو ةماعلا ةدامقلل ُثن اك دادغب ىلا برما مايا تءاح

 ٠ دالبلا نوؤس ةرادا يف ًاريبك انوع

 هفارشاو هماشمو هرئاشعو قارعلا روما نم ميعتل لب سملا نإ

 ةيبرعلا يكتت ىهو )َ اهاوس ةماعل نأ رام ام هيف نييسامسلاو هرامحتو

 فلكت الو« 95 سنائستف برعلا سلات و هيف ةنكللا فت ناسلب

 . يل رع تن

 « راككفاو باصعا ةعرمج نركت داكت « ةيلج ةليحن ةليوط ةأرما

 «؛ لقعلا اهثيدح يف بلغتي « ةردابلا ةثداه « ةحبللاو ةراشالا ةثئداه

 ةحمفات ءايس | لب )م باقلا ند م يس كانهو . ةسامسلا اهلقع ف بلغتتو

 مل ًاروطو ارفع ةراث * يحسد ًانامحا ةسامسلاو لقعلا محازت 2 ةدوكسم

 , ءانعو دايتحأ نع

 )َ ةعدق ةيسامسلا لب سملا هقد رط : لاق نديراشتسملا دحأ يثدح

 لاقو ٠ اهملقل الو اعاد اهلقعأ رومالا َْق نك رت ال كلذ عمم ىفهو

 , زيلكتا ما نييقارع اوناك ءاوسا بيدأتلا نوبأي سائلا : ر

 ةاءمللاك بيضقلاو ةدعاقلاب نييقارعلا هبحت ال لب سملا نكلو

 اذوه . بيضقلا لدب ةيده لمحت يهو ًارارم مهئيحت لب . ةدّشرملا

 اذاو . انيقي نينمؤملا ما يه ىنطولا ملا ميعزلا ١ اا اممالخا نود رع ءايبلق

 افطعتسم تفقو موب ىلا تحردو تثتددد لذنم كذا بسح ةربس همفو

 . بادتنالا راد ىف ًاجتحم وا
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 برعلا ٌكولم

 34 اهبنومرثحت مهنكلو 1 دادولاو بما نوبقارعلا اهداس ال كلذلت

 78 اهتلاخل ةاتفلا وا همعل ءرملا هموت ام اه نوددويو 4 اهب ثودحمي و

 , 3 انروما ىف ًاريثك ىلخدتت الو هللا كافاع ًاريثك انيبحت ال



 ىارعلاو للضيف كلملا

 ىفاؤقلا باحيصأ

 قاصرلا فورءم - ءارعشلا - نيخدتلا يف جرفلا - يهاقملاو ةسايسلا
 رقانلا رعاشلا_دادغب يف زاشلار ةلاخرلا - ةئاتسالا يف ح ةكيرفلا يف
 اههنؤي نعاشلا  ةفاخصلا يق ةقايللا ىلع ظفاحت لب سملا - عيمجلا ىلع

 ىف هتديقع قي رخل ابثذ - نعاشال ىفنم ال ةيقارلا ةأرما بضغ

 - رعشلا يف هرعش نم ءيش - ملاعلا يف هي راقا - ندلا

 يواهزا| فضو 9 ناتا نبأ ًارامح ايكار ةرءملا نف مداقلا اذ نم
 فوسلبثلا رغاشلا ةباكتش هس هعومد حسك ةيليخالا لقما - دهاز خص -

 رعش يف لذتملا - © ةرحالاب خددسمأ ال » : كلملا رعاش ةصق

 ايو قرشاد »  ةعئار .قئاقح - :«© ناطيشلا تاعزن » - يواهزلا

 . يقيقذا رعشلا - « ؟ برغ

 ةيمظاككلاو ةيمظعالا عوداققلا قت - ساتلان ورفكي نيذلا كئلوا

 -هلبلق الرعاش -ديقعتلاو دييقتلاو دياقتلا -يهرك يشوبك بهارو

 يله  ةرهاقلا ةوقلا رعاش يليجدلا - تانسحالاو ةيزيغلا ماهوا
 يف ممولئوس <« مزيلابو دل - .يلوجدلا رغش نه *يش - .يشئين و

  هيهذمو هموق ءانبا عرقي يبطو - حاررالاب متهي يدام - هرعش

 ىلا ناويدلا نم مبعيشي رقفلا » - ليلق ماركلا نا - ةرفككلا عبار

 سيلو - رهنلاو دمالا نم ءيش ةبجو يف - يواشلا ديجم « تيبلا
 تيا نبا - ثسنني نم ىلا ت مسدتلا قرعي الود ناشين هردص ىلع

 ماح يف لادج - بيقثلا دومه ديسلا نفل يف  ماديخشأو يرعملا

 ءايدالا فراعم ةرئاد -9بورملا يف ءاسنلا بثذ امو - هئانحو يبنلا

 . روثناأ هريعش و هرثأ نم لاثم يطب ليئافور قارملا يأ

 تنكلا يلوح ناقيرفلا الوأ حضوا ةاكتبو . ءارعشلا نم ًايراه تر رفل
 تالافتحألا لعبح ىلع.ناوبلبلا لثم تيشم يلا ديب . نيكلابلا نم

 /مع



 برعلا كولم

 اهيف ترزاوتي يتلا ةمالا تكرابت . رعشلا ةراثيق رخآلا يفو ةيسايسلا

 . ةسايسلاو رعشلا
 ةسمالا ماخها :ةسايسلاب متري نم نظا ام ىلع ضرالا مما يف سبا

 فعشس ةسايسلاب نرفغشي نه اهلك ةيبرعلا راطقالا يف سملو . ةيبرعلا

 نورشع ةاهقم لك يفو ةاهقم ةئمالث ًالثم دادغب ةئيدم يف . نييقارعلا

 شررعلا نوؤس نوريديو راه لول ةلمجرالا نونخدي لقالا ف ًايسايس

 ةسايسو ةسيلودلا ةسايسلا يف يأر يسايس لكلو . بادتنالاو
 .توسي ون وئخدي ظحلا نسل مهنا الا 1 داجو هليمز يأر ريغ قارعلا

 ةمالا مدتعتل ةليجرالا يف نا

 فاصرلا فورعم

 عمجف ) نوبتكيو نونخدي نيذاشم سانا ةمالا هده ِف نكللو

 تامغنلا نم ساطرقلا ظفحيو « اهددبيو كابنتلا اهدلوب ًامالحا عاريلا
 قارعلا ف بلك لب مرثك او . ءارعشلا مم :اهددعت ال ام تاققنلاو

 « مبنم امرك ةسايسلا نوجلاعي نوماظن ما < ن ومظني نويسايس مويلا

 ايبروس اهب ثيحرف « هدلب دودح هترهس تزواحت رعاس مهتم دقم يفد

 . باحعالاو رخفلا ناويد ىلع اهتساحاو « ةناتسالاو رصمو

 بوبهلا اهبحاص صخش يف ةكيرفلا ىلا ةرهشلا هذه تلصو دقو

 يفد )2 هتحفو هملف ف | ًايودب 3-3 اسرع تراك موي يفاصرلا فورعم

 ةفرشملا كسانلا ةميخ يف لئموي يف ىفادرلا فورعم مان . هتفايقو همظن

 ىلا رفاس مث . هقيربا نم برشو « هتالج نم لكاو « يداولا ىلع
 داعو « نيظعاولا نيدّسرملا نم اهيف ناكو ؛« ًايناثو لوا ةناتسالا

 امم رهاظلا روطتلا اذ حصفاف ؛ ةءف رفالا بايثلاو شوبر طلا سبلي اب اهنم
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 قارعلاو لصيف كلملا

  ةنائسالا ةيندم يرحلاب وا كارتالا دسفا دق <« لجأ ٠ هيف هنم يفخ
 تدسفا دق - سراب ةمادم نم ةلمؤ عرساو دشا بالا اذه ْق يهو

 كلت يشاوح تقرتحا . ديحي يبرع رعاس يف ةليما ةجاذسلا نم ايش

 ىبرعلا راضو ؛ ًايسايس رعاشلا راصو « اهيعطو اهنول ريغتف ةجاذسلا
 نم ًايكرت همالسا يفو هتسارس يف رعاشلا راص يرطاب وا . ًاياسم
 ْ ْ .٠ نامزلا كارتا

 غوبنلاو - غوبنلا ةلعشب هللا مهصخ ندم وهو يفاصرلا نا ىلع

 بيرب دح دنع روطتلا يف فقي ل  رمتسم دابح ح وينطلاو « حويط”

 ةسامسلا تسما ىتح رعءشلاو بدالا يف لغتشي لظ لب « بيعيو

 اهلحم تاحو « ىرت ال اهدعبل داكت « هنع ةديعب ةيمالسالا ةيك رثلا

 ةسسهذم ةغبص لكو . ةينيد ةعزن لك نم ةدرجم ؛ ةيموق ةيبرع ةسايس

 اهبف ركذف 2 كسانلا ةميخ « ةمبلا كلت ىلا داع دق فورهمب يفأك و

 لماوعل افده هلثم ناك يذلا « قيدصلا خالا ةديقعو « قيربالاو ةنفجلا
 يفلو حارف 2 ةلاسحر ةكيرفلا كيسان راص دقف . ةديدشلا روطتلا
 دادغب يف رعاشلا هقيدصب نيئس دعب عمتجا ىتح « اقرشو ًابرغ ضرالا

 . فراعملا ةرازو يف ةريغص ةفظو لغشي وهو
 ةرححز هيف ًارعس لاق نم لواو ©« نيمحرملا لوأ فورعم ناكو

 : لاقف اهيف وهو ًالاح ميدقلا هقيدص ىلا اكش . نينا هيفو

 بنرم اهبف ام لكف ىلع ًادوقح تئلم ةدابب تمفا

 بيذ "رم دق انأك ىلا ؟رزُش راصبالا رظنتف رما
 بوطق اهتماستبا يط.يفو ماستبا يدبت هجوا نم كو
 ب مردلا هفذاقت رفس وخا ينأك يدلي يف ناطا تنكس

 غ ”يبطو يف مويلا يفال هيف ءابرغلا ةشيعم تشعو
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 ترمعلا كل ولم

 بدحع رمأ هريما »اه االو ينادب ىذآ ناو اذه اهو

 بيصي ال نم مهرما ريادي يموق ءانبا ىرا ىنكلو
 لمحو « زيلكتالاو مهنم نيينطولا « قارغلا يف نييسايسلا ىلع لمحو

 هقيدص ناك « نامزلاو رهدلا اكشو « نابعالاو ءاينغالا ىلع كلذك
 موفسل [فقايزتو ةيئاسنالا ءاودا لككل ءاود هتبيقح يف لمحي ةلاحرلا
 . ةيرامعتسالاو ةيبادتنالا تاموكحلا

 هيد ريغب ًاًئيش يعداال ينئاف ”ىلع بضغت ال نيماأ
 هليبس ريغ هيكلتم لييسو مدت قا رغلل .ىجرب نبا نم

 هليخب دنع لاملاو هنايخ دنع فيسلا تؤكي نطو يف ريخ ال

 ليخد دنغ مملاو هبيرغالا تثع ملعلاو ةديرط دنع يأرلاو
 نم قارعلا تمِج نك ١ ملول رعاشلا ٍيقيذص ىلع بضغال تنك ام

 عئالطو يقرا .لئالد نم قارغلا يف ام ريغض ءزج هيف سبيل ىبرع رطق
 اذا « ناسص بعلو « ناوخا باتع .يضغ نا الا . نارمعلاو بدالا
 . ةسيلابلا ةيثيدلا تادايسلاو « ةيلاعلا بصانملا باخصا بضغب لبوق
 ؛ ةدئاس ةديس بضغب سيق اذا يشب لاجر مهو ءالؤه بضغ سلو
 دنارخلا تازادا ىلا ىتح دتميذوفن انفو ؛ ةيبنحا يهو ريمالا اهل
 7. ةيقارعلا

 .دئارجلا ىف هدئاضق رشن نود تلاحفلب سملا يفاضرلا بضغا دق
 يهو اهنال « ةيفخلا ةقيقدلا بيلاسالاب اهنم ةءاج ريثك نم ليلق اذه
 قرطلاب ءادعلا هيدانت. ل « ةيسايس كلذ قوف يهود ةيفاد ةأرما
 نيينطولا هيفن يف بادتئالا راد ًاقباس أطخا اك تأطخا الو «ةيدايتعالا
 كروذتلب ءارعشلاو « رعاش وه : اهسفن يف تلاق اهنأك . رارحالا
 ةلوؤه مهيفكت اس نينثالا يفو ىفلملاب نورختفيد نحسلاب
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 قارعلاو لفيف كلملا

 لد س ا ثعد . فيلأتلاو مظنلا ةلزعلاو موهوب قيخ مك نءضيف لمعلا

 بيلاسا ْنَم ئفخلا .قيفذدلا زيغ ىلا هسن وت ٍِق أنيلت مذ ( هئأشو ًافؤرعم

 3 لك قارعلا ىلع ًامقان دموي فورعف ناكؤ , اهذنغ ةنقنلا
 : هيق نم لك لعو مدقت

 ورغلا هن قورشلا ىلا دوعي 2هجو رح سج اورلل بصنأس

 بودا ام ةماهلا نم بوجأ (ثكم ريغي ذاليلا يف بْرضاو

 بيطت مثدنع را ةاسيح موق للبي لظتسا نا ىلا

 هذه لثالا 5 عمست 4 رهالا ةيلو يهو «:لد س ١١ نا هلمأ نأكو

 ةلاع اهمال اب مرت هنا هيف لوقي ًاياتك اهملا لسراف « هئم ىوكشلا

 لمعلا تنسحأ اذا اهنأو ©« هنم معا تثسدأ ةينطولا روهألا 2 اهنكلو

 ابتيا وجرا يئاؤ » اهنع هرغشل عدار الف الاو خيزاتلا يف أه ركذ دلخي
 « ةرهاظ ةحتن كنيضغل نوكي 'نا ةديسلا

 بدلا ةفذاقت رفس رخآ ينأك يذلي يف ناملا تنكس

 ينطو ِق 2 لا ينال هيف ءأبر خلا ةشيعم تشعو

 ام الريش ل ذالب يف و ةماقالا مكس دقو « هلال لي سما يثرت القا

 قاص رلا امنا 9 همفند وأ هنحسب وأ هداعبأاب ىعستف « اسف ريكا هيشد

 . اهبلق رارسا نم لوالا رسلا كردا الو ةب ديما ةأرملا ةماقع هققفي

 ولف . هب هوع وأ هضرع يذم الو ةقيقح يغب ام أهنم بلطي ؤبف

 ىلع دادغب بيدارس نم بادرس يف ةلظم ةيؤاز لضفا يلا : اهل لاق
 « قارملا نع اَلِحاَغ هداعباب بير الو تعس تناكل ةئاتسألا ف رصق
 . ةزاتسالا ىلا هريفستب لب

 مهناف مهيلع وه م قانلا يزحلاب وا يفاصرلا .ىلع :نوذقانلا ءانلعلا اما

 : هرعش نم نإتيب ف مهتصف نودحي

 ما



 برعلا كولم

 ءاير بايثاهنم مهل اوطاشو ةئايد لك ماكحا اوقزم دقل
 ءادعو مسهنيب بغس لكىلا ةعيرذ الا نايدالا اولعح امو

 نا نوهاعي مهف « دعبي ل ما قارعلا نع يفاصرلا دعبأأ مهمه الو
 عسبطت نا لبق سانلا هراعشا لقانتتو خسانتت يذلا رطلا ديجلا رعاشلا
 دعيىلاةسنلاب ةديدُس ةبرضلا ءيت دقو . ناك انبا مهبرشي نا عيطتسي
 هب ن1روعتشي اوعرشو هدلب يف هةريفكت ىلع اورصتقا كلذل . اهامرم

 وهو « بيذ رم دق انأك ) رم ام اذا هيلا رظنُي راع ىتح ةماعلا ىدل
 دا ابلتق لواحي نم لك ىلع بشي قارعلا يف ةيرحلا بئذ لاقي قحلاو

 ٠ اهديسقت

 ةيدام نوكتت داكت ةرخآلاو نئيدلا يف ةديقع يفاصرلا فو ردم

 ًادرحأت اهنع حصفي اساق « هماع دوددح كردملا مكحلا رهو هنكلو

 ةييدسلا لاجلا هتاه ف اهلا يدلعو ٠ مظنيو بتكل ام ف المصفتو

 : ةرم ىل لاق . ديلاقتلاو دن اقعلا حالصأ نم اب دصقي ام يف اريثات دشأ

 ام ميفي وهو مهفا اناو . ركفلاب الا يقئرتو ةيبرعلا دالبلا حاطصت ال

 رثؤي ناك ال قطنملاو ماعلا سايق بجومب ملاءك قطن ولف . لاق امي ديرب

 . موعزملا هرفك سانلا يف

 مدقت رعام نع بتكت تناو كلام :لوقي لئاق براو

 لاوحا يف مويلا ثحابلا كرا : باولا 9 نيدلاو ةسايسلا هرعش يف

 لوالا نأشلا نيدلاو ةسايسال نا ىري ًاصوصخ برعلاو ًاموع قرشلا
 غبطصت نيدلاو ةسايسلا يتغبصم يف نرا « لجا . اهلك مهروما يف

 امم يف يبدالا رثنلاو يفاصلا رعشلا ردنمف « لامالاو لامعالاو لاوقألا

 ام ةرطا ةريمككلا لوقعلا تارك يف دجا امدنعو , نوبتكيو نومظني
 داقتعالاو ركفلا يف ةديدج تاءزنب ةميمذلا ةلذتءملا تارعنلا ضراعي

 ممثل



 قارعلاو لصيف كلملا

 نم ءزج ميرشت يف تكلس كلذك . اهريغ ىلع اهتيمهاب المع اهمدقا

 . ةزاتمملا يفاصرلا ةيصخش

 ةمسايسلا تاعزنلا نمو ©« سائلا تارعث نم درهما هيف رعاشلا اما
 ةقيقطاو لامجلاو رعشلا ريغ ةايملا يف فرعي ال يذلا رعاشلا اهلك

 باسنالا يف سستعي ال «بازحالا و تاعامتللا قوف امتاد وهف  اههيف ةيولعلا

 : الثا كبح 9 رعشلا ام : هعأأس

 ىتفلا حّتنر املك الا رعشلا امو
 ثرملا اهيراش فاطعا تحتند اك

 ىدتغاف دجولا نك اسهيف كارحو

 ربما حرسملا يف ”نتسي اك ًاجيبم

 ةمامح عجم رعشلا تاثفن نمف
 رده اهل نيزطلا ىحشمي ةكيا ىلع

 ةسارف موح رعشلا تارذُس نمو

 رهزلا مستبادب ضور يفر هزلاىلع
 قشساع ةعمد رعشلا تاكحض نمو

 رجلا لعف ام بحال اكس دق اب

 لكاث ةئر رعشلا تارمح نمو

 رهدلا اهدحاوب ىدوأ ةعحفم

 ب رط» عيجرت رعشلا تاحفن نمو

 ريخلاو ضفألا هتوصىرخت دواعت

 ممل



 جيو بببيبي؟(؟©؟(©؟6ٍٍ ببببس

 بكأ ركص فالتتا رعشلا نم ناو

 ردملا اهكحاضي تناب ىجدلا منجي
 بئسأ لك نع ديغلا ماستيا ت”راو

 ىف هيراقاو هئالمز ةغلب قطني يفاصرلا اذوه . يقيقطلا رعاشلا اذوه
 . ءايسلا يفد نتاسلا

 يواهزلا ىقدص ليمج

 ناك قارعلا يف ةماقالا هك راشي سانلا نم بيسنو ليمز يفاصرلاو
 نكلو , هيلع ةم دقا نا ؛ رعشلا ف ملعلاو نسلا ريتعا ول ؛ ل يغش

 . ًالامج هديزي الو ةمكح هيسكتي رعشلا يف ملعلاو ًادبا باس وه رعاشلا
 هك راشي ال مويلا يبرعلا رعشلا يف ةلزنم يواهزلا يقدص ليمجل نأ ىلع

 لو »0 نيسيحلا نهر 0 نوكي لولطاو خسانتلا أديم مص اذاو .٠ ءالعلا

 ادي دج ًاسبحم يواهزلا هحور تذختاف ةنسفلا دعب ايندلا هذه ىلا داع
 تايم وزالا بحاص تروصن ًاهيبس سنأ <وأ 8 ادي ركفلا نم ةقعمو

 : ل ف .ند ”توص

 ثاددحالاو هبروطألا .ءاغر نم ثادحالا ةولح ف اديعب مم

 ثأريم نه ءايالا اهمنيل هتفاخ ام ويح توملا امنا

 « ةيفاعلاو ةحصلا يف اةفوم ديدجلا دسحتلا اذه يف يرعملا ناكامو
 ة.بماللا يف ءاجب . يشملا نع همني ؛هيف لح نم .لجر ف اللس نال
 : ةيواهزلا

 لاشلاب مايالا دي اهتمر لجب يمنمتف ىعسا نا لواحا دقو

 مم"

 الل



 قارعلاو لصيف كللملا

 يف هرايتخا كراكو “ بوك رلا ىلا تيبلا نم جر اذا «-تةرطضاف
 انك ار يراهزلا اذوه . فروسامفلا رعاشلا رامتخا بوك ر ا

 . ةدردجلا دا دعو نس ال ةرودملا روصنملا ةئيدع نم هزأك ء اضيبلا هزاتا

 ةروثنم ةصخ هتحت نم ةرعش ودق ةمايعلا ال سشودر طلا سلي هنكلد

 دقو 7 اهبدخا ن 03 اهدعبتف اهمعادت ءاوملا نه ديأ : نم لكل 2 ةدراس

 ىدح عضخت ال ينلا 0 ةيفشلبلا ١ عام طم ثلا تل رعشل اهضعب لصتم

 نراوشلا ْق ةيوضوفلا رهاظملا لسأ يف ربظت يهر . طشمل وأ ضرقأ

 راسل ثمن أمتخا دقو ' ماظن لك ىلع ةرئا اعلا اسوم

 قعاوصلا بابو 3 تكس اذا مغلا مح وه يذلا خييلبلا مفلا كاذ لج

 ميرتسم بانطالا طسبنمف فئالا اما . ملكت اذا كيحاضالاو
 ناولا نم امل هدسسولتو همس ام ىلع تاراظنلا ركشت ةعماد ناع تت

 عيصن عيفر نيبج روثثملا ئيوكتلا يف تايالا هذه ىلع فرشيو . ةايحلا
 ٠ مسد

 لكشلا امي ال ةينأ ةرح كلذك اهنكلو « ةرخ رفاف هبامث اما

 لروح سكلاك هنواطنب . رظنلا اهيف ةقانالا تفلت اماقو < يزلاو
 افا 8 ةلقتسمو “ قنملا كيع رزلا ةكركفم هصيمق 2 قا املا

 سما 8 ةفر ةطبر ةوع 59 اهم ءيَس هيه امس لاح الق 5 صايلا ريغ

 يرداهرال نأ لجا . ةيامحالا ىمأو 2 ةبرااو معلاب ان الا يبس لكي دهإز

 تايلاطلا هممد نمو «تاهشلا هلق نمو تايلظلا ةسفن نم هرطت 0 هالمل

 يه و , همالحاو هراككفا سورع 2 هتايحم سو رع 4 هرعس سو رع ىق

 .٠ هتسايس رمز كلذك

 بيطخك اهلهأ نم اهاغتباف ىلبلل مع نبا ىليل ىوهب كاك
 بيرغب تجوز دق ىلإ نا كنب دعب نم هوربخا دقأو 0 80 . 5 5 8 1 5

 ممل



 برعلا كوام

 قشاغ لك ىل- يل بحب نيباحالا ضعب يف كرشل رعاشلا اذه ناو

 : لوقيف اهبطاخي يتلا ةيحابالا ىليأ يه . نيزح
 ىلطأ ىليل نيد اعلا ىلع ىلطأ ىلمل ْ

 لذب نيئطأطم موق ةرعا يرت

 يلغت ةبايصلاو ق - وشلا نم ًارودص يرت

 لطم ًاتهر بيبح - لادعو ناكناو يدع
 هسورعو بكربو » فوسايفلاو ينطولا يدي نم رعاشلا تافشي مث

 نم هعمسيف « هراد يف اهفيطي يلي وا « ءارحصلا ىلا « ءاضيبلا نانالا
 . « نونجما » تائفن لمجا نراقي ام مجسنملا قيقرلا رعشلا

 كيلامخل [ابئاعم يدحو رادلا يف تيدا

 كلاثك ًايساب نز اك هلا ىنرغ دق
 كلذ دعي ىنباصا ايمحع ىتبلاست ال

 كلامج ًايسانم يح رمضا تلز ام
 كلاصو نم ةعاس يتامح لك عببا

 كلاه ةلاحم ال ىل بلاي كحي يلا
 ؟كلاس تكلمه اذا امون رطخأس لبف

 نع ًارهاظ يه ةياكس يلا لمح موي تاذ فوسليفلا رعاشلا ينءاج
 نومدقيو ةيليخالل رعشلا نومظني « اهل الها لاو مهام و اهقاشعو ىليل
 . فصنب الف ثرتكا اذاو « ثرتكي ال لصيف كلملاو . ةينجالل اياد

 : قديصق يف هل لقا مل وأ
 كلتع سائلا بولقل يذلا الا هب شيعن رصع يف سانلا سأريال

 نم يف «سانلا ىلع ىتح كلذ قوف هلو ©« سانلا نم ذاتسا اب رعاشلاو

 قندلا نم داكت ةما ىلا انيدهأب رائلا لمحن انارت . نورمأب وأ نوككلما
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 قارعلاو لصيف كلملا

 « . رفظ ةمالق نوواسي ال سانا بايلا يف ائفقومف 2« توق

 قارعلا يف اهنكلو . ةيبرعلا راطقالا نم رطق لك يف ةقيقحلا يه

 اولزانت دقو « نيكاش نييضاغ ءارعشب بحعا . هئارعش رايك يف ةمسع

 كس الو نوراتخي مهذا الا . ناسنالا ةحفاكم ىلا نامزلا ةحفاكم نع

 ةيبنجا ةدسس ىلع يفاصرلا لمح . نارقالا نم وذدي نم وا ؛ نارقالا

 سمالاب هحادم نم وكشي يواهزلا ءاجو . اهقاشعو ىلبل لجا نم

 . دالبلا ىف نرت هيفاوق لازت ال تناكو

 ًاسئار يل اوئيعو كاملا رعاش نوكا فا ذاتسا اي يف 9 م

 : نيطرشب ةفيظولا ليقا يلاو ٠ ةرحالاب حدمأ ال : ف ٠ اب ربش

 ةفظول بتارلا نوكي تراو امحاو مدملا ىرا اهدنع 5 7 ال نا

 ' حدملا ريغ

 قح نيدئاسلا باحصالا صضعل ىلع ل ناكو « هتلالح بضغف

 ذاتسا اي هللاو . ىلع اويلقئاو كلملا بضغ ةصرف اومئتغاف ةدعاسملا
 ... تركذ ينلا طورشلاب الا يمسرلا كلملا رعاش نوكا نا تلبق ام
 ةرجالاب ًاحادم نامزلا اذه رخا يف ريصا نا هللا ذاعم

 . يواهزلا هاور امك دادغب يف ةره ريغ هتعمس ةصقلا فصن اذه

 نب ناك دقف لصيف كلما ةلالح اما . رخألا فصنلا كلذك تعمبسو

 اهيف امل ابلك ةصقلا يورا يفاو . نيتدارا نم رثكا هبذاحتت « نيفصتلا

 ةلالج ةءادلا يف يرن اننا . ديدحلا كلملا اياوز ضعب ءىضد روث نم

 نيرعاشالو . نالوالا قارعلا ارعاش امه « ناوئص ايه ني رعاش نبي كلملا

 نيبو . طالبلا يفد ةنيدملا ف دوقفنلاو ةدايسلا يوذ نم باحصا

 داكت ةمئاد ةسفانم ؛ قالطالا ىلع ءارعشلا نيب لب « ئرعاشلا

 هماعتا ف بضغاف . كلملا ةلالح كلذ تاف دق . ةيعيبط نوكتت

 اهي



 مب رعلا كك ولم

 . امم ئرعاشلا

 هذهل راتجال ءارعشلا عْبابط اوربخو رعشلا اوسرام نم ناك يلو
 رثكا ميدملا نوئسحي مهنال ةعبارلا وا ةثلاثلا ةقبطلا ءانبا دحا ةفيظولا

 لإ نيديب كلا قار 1 يرعاش ءادع هسفن ىفك ناكلو:« مهاوس نم :
 أويمح نْ لوقيف « كلذ نم نسوإ لمعي نأ هتلالح ةعاطتسا ْف ناك

 حاد انل ةجاح الو « انرما ةءادب يف اننا « « يمسرلا رعاشلا » هملا

 مويلا نحو كلما تالاك نم طالبلا رعاس ؛ لوقي هنا وا لد

 ناضفرو كلسملا اذه لختا ول ًاحافم هنظت الفأ .تادرورسضلا ىلا جوحا

  طالبلا ءارعش مهلك قارعلا ءارعش ريصيف “ [ىسر ًارعاس نيعب

 ؟ ةرجأ نودبو
 يلاو تحدم اذاجيدملا ىلع ةرجا يغبا ال انا . ذاتسا اي هللاو تماظ"

 : لصيفل لقأ م . صن وأ ركف نود حدمأ ال

 اوكتاسدق للا جبنب نيذلاىلع مهتضهن مانتسال كدانعا يقلت
 اوكروتدق سفنلا لغل لاجر ىلع اومزادق لوقلاقدصل سانا ىلع
 اوك رعدق ماياللو اليوط اكرع مروظأ مايالا كرع ىلألا ىلع
 رعاشلا نكلو ؟ يوا. هزلا لثم مايالا مهتك رع ىرت اي نمد

 بصانم يواهزلا لقت دقف. هلثم دحأ ةمدخلا نسمي ال ام يف هدالب مدخت
 ًادحاو كلذ ف ناكو « هيلع ًامودو هل 7 تناكو ةريثك ةلودلا ِق

 مول هلا فغشف « بدالا كروثف ْق هتافص تددعت دقو نب ريثك نم

 « اهلماعتو ةم ةسذاجلا» باتك و ( تانث اككلا »و بات 5 فلأو « ةيعيبطلا

 عونتد هداج بئارغ نمو . ةاوغلا تام نم ًادحاو | مق ناكو

 يفو .اب مادلا مع 2 ًاباتك و ليخلا قابس يف ةلاسر بتك هن همواع
 نكي ل وذ ؟هتاءرتع نم ةيعل فلا ركذ بيجعلا با ايكلا اذه

 مخك
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 قارعلاو لصيف كاملا

 هتةفظو امادلا بعل ةمالا ملعت ْف نا اناقل ًاينطو أ رغاشس يواهزلا

 لوقلا لذتءم نم هرعس ْق 02 مغرلاب ريبك رعاش هنكلو . ىلوالا

 : لثم

 راوبو هل نامرح لهطاو راس و ةمأ ةور معلا

 راعل بوعشلا تمدقت هيف مزاحمامز ىف فقوتلا نا

 راثعكانهافراثعلا نمأ وتسفقيرطلايف يشي حارنم
 : ١( معلا و لبا 2 ةديصق علطم ف هلوق لثمو

 س رادم اهمف سيأ دالي ىقشت و بار دم نم اهأم ةامح ىقشت و

 « ةلذتيملا ةفورعملا قئاقللا نم ابنكلو . اهيف بير ال قئاقح يه

 ةضايرلا بوحود داقتعالا باب نم نيس رغلا دنع اهب داقتعالا حبصأ دقو

 رعاشلل رفتغمل هتاو ,. كلذ ريغ رمالاف برع لا دنع امأ . لكالاو ا آلثم

 لك قئاشح اه عضو اذا ىقس وملل للعب رغلا بر ط رعشسلل برطت ةما ف

 ٠ ةنرعش بلاوق يق لمعلا مايأ قناقح مى

 ؛ مالا ى يحس هل رع ةمالإ ُْق سؤملا فنرا ىقيقحلا رعاشلا انازم نم

 تلح دق نم ةددعمدص مسبق 34 ةعوج وألا سس ايلا ةم الإ وره 4 اك حيصيف

 ءافشلاو ءاودلا نييلا ]ط نوقفتسف ؛ ماصعا مال هلا نم تردخت وا

 ةرهاز عوبر اهوسف ملعلل ناك ةما ف ىريكلا ر ءاشلأ ةفيظو يه هله

 : باببلا رفقلاك تثسمأ

 , لمعلا مايا قناقح  قئاقحلا هذه ريغ يراهزلا روس 5 نكلو

 ةحسب يذلا ر ءاشلا وه ؛« دايعالاو ضيا داحلا قئاقس. نم ًريثك هيف نا

 (55) ؟ برعلا كولم

 مما



 برملا كولم

 اي يوادب نا هناكماب ناك ول دويف « راونالا قيربو « داهزالا جيرأ

 . لبا وه يذلا مالظلاو« لوخلا هأشنم يذلا سؤبلا  مالظلاو سؤبلا

 . ةيساقن امل ءاود سدقت ام اذيحف . ناوك الا ىف ارسم سدقتن اننا

 ودع لبجلا نكلو . مئادلا ددجتلاو مراعلا ومنلا ةايح ء ةايملا اذبح
 ءاسؤدو « نايدالا ءاسؤر لبجلاب نورجاتملاو « هللا ودعو ةايملا هذه

 .اهرعشو فاصرلاو يواهزلا لثم الا مرش فخ ال دلب لك يف نايدالا

 كاوا . هردصمو ديدجلا ظيفتلا بيس ةديدجلا ةمالا هذه يف انه اهو

 غوبنلا يوذ نوعف دف سانلا نو رفكت مهم ولع فو مهناكم يف نودماجلا

 نمو < تالذتبملا نم كاذ ذا يواهزلا جرخيف . هللب رفكلا ىلا مهيف

 نم كعمسف « ناطيشلا تاعزن » يف الماك ًاناويد مظنيو « تاينطولا
 ةكحض ةرجرلا دعي كعمسيو .٠ يفاملا لصتلاك يه يفلا قئاقحلا

 . اهيف مبتلا ىدصو اهادص كئامز ىسنت ال

 يقلاخ وه ما هللا تقاخ يذأأ قئاقطلا هات يردا ال تفقوت

 ةلاسر ) يف ءالعلا ىلا لغم « ناطيشلا تاعزن » يف يواهزلا نا
 .[سقيربو ةراسح سمالا يرعم مويلا يرعم قوفي دقو ( نارففلا

 بحاص ةمط ىلا ىتحو « سدقالا شرعلا ىلا ىتح هلاطيش دب لصتف

 لمع ىلا دوعيو هللا رفغتسي فيدحتلاو لواطتلا دعب هلا ىلع , شرعلا

 هرجزيف < هاصعب ًأبراض « هاف ًارغاف قرشلا يف برغلا ىريف موب لك
 : هددهبو تالذتملاب

 برطضم قرشلا نا برغلا اهيا اب
 بصتغم قرشلا نا برغلا اها اي
 بلقنث ماياللف هطولا نم ففخ

 م 4 ًاناكرب هش قرشا
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 قارعلاو لصيف كلم ا

 رجفنب برغ اي هنأ نم فاضغا

 ةرفاو مويلا تئا ءاسملا ةحرس اي
 ةرضان ءارضغ ةسصمعان تناو

 ةر_هاق مايالاف رهدلا ىنمأت ال

 ادغ فيرا ءاو نأ ءاملا ةومرس ا

 رشدتنت قاروالا هذ _6ه ا.مئاق

 ام ةيفاصلا ةمصانلا هثامغت نم رعاشلا انعمسي فينعتلاو في دحتلا نيد مث

 ةعمدلاىرتف ؛ تروككسلاف « ءاعالا هانعم رئاتسي يذلا رعشلا ممص نم وه

 قرو نضحي م عومدلا نضحن ةماستيالا ىرتو « ةماستبالا يورت امهسف

 : قارعلا ءامس ًايطاخم هلوق كلذ نم . ىدنلا هورولا

 ءارحشلا بكنم قوف ًارحس تنغ لدانعلا اذا ينيرظنا

 ءاسساظلا يف موجنلا نوعي تباغ سمشلااذاآلينب رظنا
 ءاملا ريرخ ىلا يجايدلا يف 6 تغصا ةعيبطلا اذا ينيرظنا
 ءاسملا يف وا حابصلا يف ةأده تمار ثداوملا اذا ينيرظنا
 ءادرطا هراحشا نم ًاسسآ يىءارت فيرالا اذا ينيرظنا
 ءارو نم هرهز واروهز نه ًاولخ ضورلا ادغاذاىنيرظنا
 ءاقرزلا كتيعب ًارس بحس لا لالخ جو رفلا نم يني رظنا

 ءاكبلا دنع كيلا يف ركشس يهو | ينيعب ترظن اذا ينبرظنا

 «نافلم» هيف تام يذلا لقعملا يف لازي ال نم ءاماعلا نم قارعلا يف نا

 «ةيكيل رثاكلا ةسيئكتلاب رصحنتل نكت ل نيدلاو ايندلابادا ةيقارم يف
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 رعلا كولم

 يف اورفك نيذلا نييتناتستوربلا '١' دروفسك | ءاساع ىلا اهتزواجت لب

 ْؤشَنلا أدب مهوقل هياحصاو نيورد يضاملا نرقلا نم ريخالا فصنلا
 . ىلو دق ةيحمسملا ف « نافام م لا نمز نأ ىلع ءاقترالاو

 لمحي ملاعلا لازي ال الثم قارعلاك راطقالا ضعب يفف مالسالا يف اما
 ندلاوايندلا بادا يف ايأر هفلاخ نم !هب يهرب «ريفكتلاو ميرحتلا ماهس
 مددع رثك ناو ءاهعلا ءالؤه لثم رخافت نا اهدحو ةعيشلل قحي الو

 «نيفالم » ىلع ىف ىتح هجولا دوسي نم مهنم ةنسلا دنع ناف . اهدنع

 , فحئلاو ءالبرك

 لا جر ضعي ةييرغلا ملعلا رثاود نع ةيئانلا ةعقبلا كلت يف كانهو

 توص دالبلا يف عسسل ةرم لك مهردص قيضي نيذلا نييحيسملا نيدلا
 خيشلا ةليضفب ءادتقا ريفكتلاو 5 رحتلاب ىواتفلا نوردصيف « مي رك

 دحاو مم ةثالث نيب ىرت اب قرفلا امو . ربك الا « هللا ةنآ) و مظعالا

 سوٌود ةئالثا ىنبوزقلاو يسولالاو ىلهركلا نا الا + ةقيقحلا هاجت
 . بصعتلا وه « دحاو مسج ىلع « ديقعتلاو دييقتلاو ديلقتلا يه

 بوضغملا ثلاث « يليجدلاو يفاصرلاو يواهزلا نورفكتي مبلك و
 نه ىلع ةيركفلا ةأرجلاو ةحارصلاو لهاستلا يف هنأ ىلع . كانه مهيلع
 نم رفني فرسليف ىليجدلا مظاك خيشلا . هلبق دحا دعي اماقو مالعالا

 دوجوب ءىبنشي ام هرهاظ يف سلو « لاقاا قدص ىوه رعاشو ؛ لاخلا

 هملا كليمتسي ام هتوص يف وا هتعلط يف سمل . فوسايفلا وا هيف رعاشلا

 ىلا ريشي ام رماضلا طورخلا هبحو يف لب . بيرغ تناو كفقوتسي وا

 « يناسنالا فل سايق: يهلالا نيوكتتلا ائسق اذا مهللا « عرستلاو قزنلا

 مسالا اذهب ى عادت يتلا ةنيدملا ي هو ار هككنا ثتامماح ربكأ دروفكا .٠
)١ ١) 

 تود » دروفسكا ىف ىعدي نافلملاو « 1202
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 قارعلاو لصيف كذملا

 كرا وا( هلئيركت ف ن وكحملا دب تفجنرا دق « هللا رفغتسنو لوقنف

 ناتديعب هائيع. يليجدلا هجو كاه . ًانوزوم ”كي ملف مظنلاب لخا مظانلا
 «هبحو ةحفص ىلا ةيسنلاب ناريبك هفناو همف 2« ىرخألا نع ةدحاولا
 هبفف سأرلا اما , هنيبحي قصتلم هلا ربظي ريصق هاد وهو هسأر رعش
 لمادلا وهو « قسانتلا دعارق اضيا فلاخ لوط ةءقلا ىلا نذالا نم

 يف سيلو « ةمكحلاو ريكفتلا ىوق نم لجرلا يف ام ىلع ديح ولا رهاظلا

 « كيف ضرغلا يوغتسي وا « هبحاص رهاظ كيني ام كثدح اذا هتوص

 ل رال هنم رفنث . تافطعنم الو هيف تاضفخنم ال عييفد ,لاع اكاد وهف

 دقو .هيف نحا ولا رتولا ىلا حاترت هفلأت نا دعب كنا الا « ورغ الو ةلهو

 لجرلا بأ يف امنا , كلذ ف بيسلا املا زمربو اهلمح يتلا ةداملا نوكت

 . هدوجو ةقيقح ىه ؛ هينكاو

 حدرلا نم ء يس هحزاعب ال فاص لقع « لك لقع ىلجسلا نأ

 ف وهو ٠ لامخ وأ لظ هم سملو « اهراثو سمشلا روذ هنف ٠ باقلاو

 نرا لبق هسفن انايحأ قرحمو « ريثيو قرحي سمشلا رون لدم هتيرح

 ه«حءارص يف هلثم لجرب ةيبرعلا داليلا يف تعيتجا ام . هاوس قرحي

 هبائطا براض فطالا ثيح « قرشلا يف تناو . هصالخاو هتأرحو

 كباجعا يفعض يليجالاب بحعتل « بيطلا ةقرحم ًأدبا لماح لمجتلاو

 باقثلاثكني نا دعب رهاوظلا ريثأت امو . اكريما يفوا ابدروا يف هلم

 . ةرهاملا ةيلقعلا هذه نع

 اهنم ىتاطم مونلا وهو ديقعتلاو ديبقتلاو ديلقتلا دهم يف دلو لحر

 بالا ريغب ظفتحي الو « اهيلع لمحيو « ةينيدلا بهاذملا كيني . اهلك

 فغش « اهنع لضانيو اه ربحي ةيدام ةديقع ةاملا يف هل . نيدلا نم

 فراخز هفقوت الو « فيعضلل يثري ال « ىتحلا هدنع يهو ةرهاقلا ةوقلاب

 3١م



 برعلا كولم

 ءارعش ىلا برقا هرعش ف وه . ناسحالاو ةريغلا ماهوأو فيطاتلا

 يف هنككلو . دوجولا قئاقح نم ىرت' اه الا ىرب ال ثيح نم ةيلهاجلا

 اهاوس نم رثكا دعاست اهنال ةقب رطلا هذه ذا هنا يا < يرصع كلذ

 نم ناسنالاو « امالمعزج نم نايدالاو « اهتاهرت نم بادالا دير ف

 : اهلك هماهوأ

 نم ريخألا رطشلا ءارعش نم يزيلكنا رعاشب يلمحدلا ىلرك ذب

 نها اهلك ةيعادصلا ديل اقدلا يلح نم ه رعش درج يضاملا نرقلا

 تءاحف ©« لافقملا لوقصم نم « لامآلا ماهوا نم « لايخلا فراخز

 نم تدرج دقو لاصنلاك هتامك و ءتاماظلا ىنثي قربلاك هيفاوق

 ١ يلنه تسنرا ةرهش ال ًارعش ريسبكلا رعاشلا وه . دامغنالا

 : لثاقلا

 « راصعالاو تاماظلا ىف تقيحا ولو

 « راقلاك بطقلا ىلا بطقلا نم لبالا ناكو
 « راحدئا الو مامالا ىلاف

 . رادقالا ديس يفا « سفنلا هله نابر يلا

 ريهشلا ىفاملالا فوسايفلا يشتينل ً؟رصاعم ناك دقو يلنه نأكو
 - . ةبرهكملا هتفسلف نم ًائش وا ةيبتللا هتاهك ىدحا ًارعش ددرب
 الف فعضلا ربق . سفنلا ىلع هاّمعالا . مزعلا مزعلا , ةدارالا ةدارالا
 ىبرعرعاس نمامظن ةفسلفلا هذه ذخ . ًارخاو ًالوا ةوقلا . كنم هنكتمت
 يف يليجدلالاق . قارعلا# يشتين » نم « ةعيشلا « يليه ٠ نم يرصع
 : « ةيعاّتجالا ةايلا » ةديصق علطم
 ماثا فيعضلا رص يف كيعسو ما رح ىوقلا ريش نع كئيدح
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 قارعلاو لصيف كلملا

 مايقو ىدرولا ماككحاب دوعق مييهفف ءاب رقالا دجب ثدحت
 ماظنو ةوق الا ترومكللا هو ةوق مدآ نبا راص ذم هلؤي
 مات نيح سانلا نويبع كتعر ىوق اخا نيماعلا نيب تنك اذا

 ما ةازيلا كتف نم جني ملو قراطلكنم ثيللاسأيباغلاىمح

 ماسحو عقد الا قحلا امو ةوف فوفذ نم قحلا نا نولوقد

 ىداعلا ىأ 4 هنم ىبرع رعش واخد ال اه ةدصصقلا هذه ف ام الول

 5 4 ىلثم رعش لم ( اهدرت 2 توا « ريمعتلاو ركفلا نم لذتملا

 رعاشلا قرطت دقو ٠ اهباب يف ةديرف « لامآلا فرخزو لاخلا ماهوا

 : لاقف نايدالا رك ذ ىلا اهمف

 ماثوو ةقرف اببف ممحت ةبيجع مانالا نايداةياكح

 ماصشو ةنتف اهنم راث مك و مهلك سانال ريخاو ىدهلا ديرت

 مارتو يرت نأ اه ةتقيقح دحارةدابعىومقلا اهتداغو

 ماظع يهو مارجالا رغصتستو هلك ىلا رغصي هيدل مظع

 لد. دامللالا ىلع كإذ هلم الف. يق رضلا ةدسقع ع زعزت نم نك امم

 را رك ذ ىلعو . هرمخو هريما نم ركعتو افص ام يف للاب انهؤم لظي

 يبا ةك رش يف هلامك ساونلا يباو مايخلا ةكرش يف ًامبسا يليجدلل نا
 رايتخالا دعي كلذك اهمذو ابحدمو رخغأ فصو دقف . يرعملا ءالملا

 . ًاقداص ةثالثلا يف ناكف

 رابتخاو براجت اهيف يلف 9 ًاحيحص اهب تمظن اه كي ملأ

 قىدحأ يهو ( دأ دغي سلود » اهناوثو هل ةدمصق ف ءاد لوو

 ش : « نحسلا تاموظنم »

 اهريغصراغصلا نأ نمو رايك انئاف ريبكلاب انيلع اهردا

 اهريده اهاوه نم اندزي ائيلع اهءاكسنا دنع قب ريالا ردهم ىتم

 هدا



 برعلا كولم

 ام 2 ديدشلا حيرصلا لوقلا نمو « ديرجتلا نم دئاصقلا هذه فو

 يذلا يزيلكتالا رعاشلل ( ىفشتسملا تام وظنم م نيدو أهنمل ةلياقملا زي

 .تركذ

 اهروخص تابدودحم هتعاقو يقض ندسلاو نحسلا اندرو نا ىلا

 اهرورظ ريجهلا دتْسا اذا ديزي ةنادتن اهنم دبعلا ثيدح مشي

 اهريرغ هاك رغ هماككحاب مكححتم ىلا 8 وقاس جيصلا فو

 اهرويبس قاقد طاوساب ءيحف ةدللج نرشعب الح انيقاعو

 ةايحلا ضارغا لسمشت ىتش قئارط مهنونفو جنرفالا بادآ يف

 مزتسلب نم ةقيرط يهو ةيءقاولا يعدد ام اهنم ' اهلك سائلا عئابطو

 . قيمنت نودو ةغلابم نود « ةدرجملا ةقيقحلا هنع حصفي وا فصي ام ىف

 ءىراقلا رزرزقس الف « ةقاماو ”ةمشح أف ءارجا ضعب لامها زر دقو

 دستل اهدعب تأشن ىرخا ةتقيرط كانهو .هصئارف دعترتالو

 كانه ام لكب الوز ليما مهةمدقم يفد اهباحصا ءاحف [موعزم ًاغارف

 ءيسش يليجدلا رعس ىفو « دوجولا تايعرمو ةعفاولا قئاقطا لوه نم

 : نيتقب رطلا نم

 ةضام ةذفان امهاكحا ةيهأن ةرمآ نم كلاب

 ةيواغ ةدسئر ةهالا ةناطس دادضالا ةءماح

 ةسقار ةيلاع ةلفاس ةشاخلا ةعشفر ةيساو

 ةيكاز ةرهاط ةيبط ةيغاب ةريرش ةثيمخ

 ةيواحلا ىلا ولو اهعفني نم بح ىلع عفالا اهعف دب

 بابرا راكسفا تريح ىلا سفنلا ... ىه لب فصين نم ةأرملا تسمل

 هوحه قى ناكف « ةقيقحلا نع جر ال ام أممف لاق دقو . ةيماسلا ىهنلا

 َْق لاق دقر « امش 0 )| ةمنش نم روطاو ٠ رئاح هئكلو اةداص
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 قارعلاو لديف كاملا

 : هللسانلا ةدايع
 مكآرو هوأر ام الا ساللا دبع
 * مها وه ىفخن له هه ف وخو همف اعمط

 : اهسانتي وا هسفن ىتح نئتسي ملو كلذ نم رثكا لاق لب

 ,لاضنلا مئاد كرعم يف ًاداهج ىرولا ةامح ىرا

 لاتقلايفزاجدف عدخلا و ها ىتتفلا همف عدخب

 يلامح بصان اذا ىّتح الايح بصانعىرما لك

 هذه لثم لئابح نم هيقيسلل هرقفا ناو يقيقطلا رعاشلا بدا نا

 ام راغب اككلسم كللسف اهيلع هناعف ريأ هقالشخاو ماعلا ملع ناو « ةامحلا

 تناك نم ُْق ىدح معلاو يدالا لضف ى رمعل اله , هسفن ىلع هلحتسي

 بصعتلا نع كمعي يايجدلا مظاك خيشلاو ٠ ةب رهد ةردام ةامحلاب مهن ديقع

 حاودالا يف يبأر ةره ينلأس . ين يدلا بصعتلا نع هدعب يماعلا

 ذختت دقو . دادضا ةايحلا . كيأر نماناو : لاقف . عيشتلا يل ذلي

 رحبلا ءاب روكلا نركلت دقو 0 ءاضفلا قف ءاب روكلا ند امسح ا حاورالا

 . ءاملا ف كيسا شيعي © ثوملا لعذ حاودالا هرق شيعت يذلا

 لاصفنالا دعب اهضعي جزتميف امهنكو ءابربكلا ردصم يه نوكت دق لب

 ةيضرالا ا بتي وك ىلع ةدم لضت اهضعبو « ماعلا ضيفلا يف ةداملا نع
 1 انراكذا ليلبتو اهترابزب انمغر انا انروزتف

 ةدٍطاق ةينط ولا هتءلقع اما . ةماعلا لحرلا ةءلقع نم لاثم اذه نا

 يف انك موي ركذا . مارطضالا ةلاح يف ًابلاغ يه لب « اهيف بلغت
 ةحارصلا تناكو هناوخا ةعيشلا لاجرب صغ سلجم يف ملكت هلل ءالب رك
 دمي هتعمس , نيبصعتملا ةمقث نم هيلع تقفشاف هثيدح يف طخستلا قياست

 مقلد



 برعلا كولم

 : الئاق مهب حاص مث ماظنو ةوقو ملع نم اهيف امل ةيزيلكنالا ةمالا

 ةيبرعلا انتام وكح يأ ؟ ندنع ماظنلا نباو ةوقلا نياو ملعلا نبا

 انسرادم يفا ؟نيحافسلا رصع ناك امنا ًاديحم هنومست يذلا ىضاملا رصعلاو

 اهاياوزيف تمكارت دقو انتويب يفأ ؟بيتاتكلا يفىتح داسفلا شثع دقو
 دقو اننيد يفأ 9 ةيدقلا تاداعلا ةنوفعو ديلاقتلا خاسوا ابنوحص يفو

 ؟ ديفملا لمعلاو نيقيلا لحم ةدوعرملا تاسادقلاو تافارشعا تاح

 ىتفا اذا بجع الف « هيهذم ءانبأ 4 هموق ءانبا عرقي يلبجدلا اذوه

 ' هريفكلتر ةرم ريغ نودبتحلا

 يواشقلا كيم

 . قا رعلايف مهند رفكي نم ةثالث ىلا زيزعلاءيراقلا اهيا كتف رع دق اه

 يبرع ميرككلا لجسلا يف عبارلا نا . هلك ةرفكلا لجسب نالا كلا

 © هيأرب تف  ًايتف لازب الو رمعلا نم سماخلا دقعلا زواحت

 يبرعلا اذه لفش دق . هسحاد بجاوبو هحورب نتف « هتجببلب انتف

 نموه . ًافسآ ابنم دحاو نم جرخ امو « ةهوكتلا يف ةددعتم بصانم

 .نودخأي ام فاعضابصنملا نوطعي نيذلا مددع ليلقلا نيفظوملا كثلوا

 ريغ مهْوا زج بروكي الو ؛« نوحاصيو كولدعي « ةمدخلا نوصاخيف

 « اهريخ مهبهاومو مهأوق نم نولذبي . حلصي الو لدعي ال نم ءازج

 ة.هازنلا نا ىلع . تييلا ىلا مهعيش رقفلاو ةموكحلا راد نم نوح رخو

 . ةيزعتلا ضعب مهزعتف ًاماد مهمزاتو اضيا مهقفارت

 ديحملا ديع وه مهرك لب لدفلا اذه صخا نم عبارلا نا

 يعن رفالا يسايسلا همشي يذلا « دجلا دمع خيا « يراشلا

 . ذاشلا طيسرلاهك ولسو ججأتملا هئاكذ يف لب هةبحويف طقف سل «وصامملك
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 ققارعلاو لصيف كلملا

 ةروص نم ربظا ديحملا ديع خيشلا هحو يف دسالا ةروص نوكت دقو

 . رجيزي الو رده ال هتوص يف هلا الا ٠ رمثلا

 ملسنف لايقتسالا وهب ىلا دعصتل رمالا رظتنن راظتنالا وبب يف انك

 يف ناكو .هل انيعد يذلا رخآلا بجاولاب كرتشن لصيف كلما ةلالج ىلع
 يف اوواج نم نييثدملاو نييركسعلا زياكحنالا نم ةبدألل نيوعدملا

 توسبلي اوؤاج نمو « مرودص ىلع ًالألثت مهنيشاينو ةيمسرلا مهياوثا
 نكي لد هفورحو هفارطا تززعو ةاركملا هتلقص دقو متاقلا دوسالا

 عصاخلا ضيبالاو “ لوقصملا هوسالا كاذك اودترا نيذلا نيمئطولا نيب

 ؛ ةرعدلا عاقر ىلع بهذلا ءام عوبطملا يككلملا رمالل اعوط يوكتملا

 تايعسرلا هذه لثم هيحرتست امو ةعاطلا هسفن فلكي ل دحاو ريغ

 وهر « هايانح يف ةم نامزلا هيسك ١ دقو يمويلا يحذرفالا هبوث يف ءاج

 فرعت ال - ةركاذلا وا تاطخا نيعلا اذا هللا رفغتسا  ًاصيمق سلي
 يف نييرعملا يش « يراشلا ديحملا دبع وه , ةاوكملا الو ىتح ءاشنلا

 .دادغب

 يف يلدزي باحعالاو بحلا ةحتاف ةلمللا كلت هب يعاّمحا لوا ناك

 هنكلو . ناوخالا نم هريغ لثم رخآ ناكم يف "يلا عسي لو « قدنفلا

 ملف .ةفايللاو ةلماجلابجاو اننيب سيلو مع ءانبا نحن :انحفاصت ام دنع لاق

 نما انآو يرعملا نبأ ثنا : لاقف . كلذ راغب رهاظتا مو هذا رم هقفا

 .. بسنلا اذه نم فرشا باسنالا يف سيل . ةوخا نانثالاو . مايخلا

 امسنت كاذب ىفكف هقلخ نم دحاو ىنا تلقو تستنا اذاو
 ىلإ © » 5 5 7 .2 ٠

 قلخ نم اديمو أركف نحو . هللا ىلغ نم هلوقب ىرعملا دارا

 ٠ ي رعم ا
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 برعلا كوام

 . كسلا دح ىلا افْكقتم ناك ي ردملا نكلو : روضخلا دحا لاقف

 كلذك نحنو . مزاب ال ام موزل. : روفلا ىلع ديجم خيشلا باجاف

 رارطضالا دح ىلا فشقتن

 . ناحلا تني مدي يرعملاو : رخا لاقف

 يهو . اهحدمي مايغاو : ةرئادلا ةطقن ىسمأ يذلا خيشلا باجاف
 « لسرلا ريخ امه . مايللا هلمكي يرعملا صقني يذلا . نينثالا قدتست

 . نابذكت (ىكبر ءالا يأيف - نابوس نايرك ناقداص نالوسر

 نينثالا عابقا نم هنا ىلع ةليللا كلت ديجما دبع خيشلا نهرب دقو

 سأكلا وات سأكلا ةيبهذلا ةشعشملا نم وسحي ةدئاملا ىلا هتيأر . نيقداصلا

 : نائفا ديسلا هراج ىلا ليغ وهو تايموزالا نم ددرب ةدععمو

 ءاسنلا ظعي ةليح بحاصب ره تناو تررغ دق كديور

 ءاسم دمع ىلع اهريشو ًاسحبص ءابهصلا كيف مرحي
 ءاسكلا نهر اهتاذل يفو ءاسك الب تودغ 52 لوقي
 : لاقو برشف رزنلا ريغ اهيف قبي ملو سأكلا عفر مث

 ركعلا الا ضرالا يف قبي لف مانالا وفص رهدلا برش دقو
 .هريغا نوكتت نا الا يفاوقلا باحصا نم ١" ديجملا دبع خيشلا سيل

 ىلع اهب نيعتسي تايموزالا هدنعو مظنلا يف هتقد عيضي ال هب يفأك و

 هنا عم كلوضيس و قاروالا نودوسي نمم وهالو . هليلاضاو نامزلا

 حار اذا هعارب ويبكي ال ؛ رطاخلا عبي ريس © نهذلا يفاص « ةداملا ريزغ

 ىلع ةلوقملا ةماكلا لضفي طارقس لثم هنكلو . ءاشنالا راضم ىف ايداع

 < سلاجملا يف هنم أرقي « ةسفنل باتك ديحملا دبع وه . ةيوتكملا ةيلكلا

 ريمغت هدافا ايف ١9 ؟ ب ماع فيص يف توريب ىلإ اضيرم هب هيج ( للا همحر 6

 5 ءاودلاو جالعلا هيف عجن الو 3 ءاوحلا
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 قارعلاو لصيف كلملا

 «يباح الو « يرادي ال . ةجاطلا يضتقت امسح اهنككميو هتاماك ديعيو

 هئكحاو « يفاصرلاو يليجدلا لثم هتحارص يف وه . ًادحا بيبتي الو
 دسلا بيقثلاب هيشا ضامحالا ىلا هليمو هتتكنو هرطاخ ةعرس يف
 0 . نمحرلا دبع

 ىلع ثيدحلا رادف دوم ديسلا بيقثلا نبا سلحم ىف اموي انك

 . هياحو ةءودنلا بحاص نانح ند اهيف روظي ناك امو دمع ىلا بو رح

 « للا نيآو نانحلا نياو : ةامثلا ىلع بئذلا نانح : ديجم خبشلا لاقف
 لثم هبورح تناكح . هلاخرل ءاسنلا ةحاباو قرلا هليلحت يف ؛ للا كاعر
 ءاسنلا بنذ امو ..٠ ةوعدلاب الا ابنع فاتت الو « مايالا كلث بورح

 7 بورحلا يف

 زيخ هاسنلاب دارا سو هيلع هللا ىلص يبنلا ناب دوم ديسلا باجاف
 مالسالا دونج تلخد اذا ه نال . نبقاقرتساو نهبس زيي ناك انيح

 نه وعيف نبنم هتمسق براحع لك ذخأي ءاسنلا ىلع ةقفشلا باب نمف ادلب

 . نويمحتو
 ءاسنلا ف نظاام . دابتحالا باب نم اذه : ديصملا دنع خيشلا لاقف

 يهوتوّتنأ نم افوخ ةريسا ةذيع نوكت نا ىضرت نم اًثيدحو يدق

 اهملع بثو اهدنع ةاشلا نع بئذلا عافد لثم كعافد . عوجلا نم ةرح

 «دوم ديساب دج نيرخأتم « نيرخأتم لازن ال ... عبضلا نم اهيمحبل
 اندادجا ءيواسم نع غافدلا اذه لثم ىف قللا نم ًائيش ىرن انك اذا

 انعدر اذاالا مدقتت ال اننا نيماسملا نحن انرما 5 بيرغلا ... مرعت اظفو

 يرعملا ءالعلا يبا ىلا انعجر اذا الا ًاقح يقترن ال4ءارولا ىلا ةئس فلا

 ليلاغالا نوثد نيذلا انئامع نم نيعطنتملا كيتثو اهلك لس ا!اضالا كشنف

 سانلا يف اهنوتيثيو
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 برعلا كوام

 ىيدصت و ماركاب ىلوا لقعلاو مهيذاك قيدصت ْف لقعلا يذكت

 : لوقلا معن و يرعملا ًاضيا لاق دقو

 تاواتالا لخا ىلع لايشحا الإ. مهقنايد م اموق: نعيطت الو

 تاوادعلا نينافا انتعدواو ًانحا اننيب تقلا مئارشلا نا

 ينك حضي , ةنوفعلا انلوقع يفو « منسلا أاببنم انيولق يفو « معن

 3 قرشلا ةضوشب برغلا نود دو . انئايطخو انثارعس حامص ينيكسي و

 برغلا ىلع ضبني نأ ليق 2« هسفن ىلع قرشلا ضوني نأ بح يردعلو

 ب ءارولا ىلا ةيس فلا ان دع اذا الإ نيماسملا نك مدقتن الو . همن المو

 , 200 ءالعلا يبا يرعملا ىلا

 قارعلاو ناكسلخ نبا

 حوربو ةيرحلاب نوفغش مه نم نوريثك ءابدالا نه قارعلا يفو

 اذ هو « مهرثذ نود قيضي لعفلا اذه نكلو . ديدجلا بدالا

 يفا الا . مهب هصخا رخآ لصفب حمسي ال « برعلا كولم و « باتكلا

 نيب سولجال رخآ يسرك الو  فقنف أنم الالم مريبكل حسفا
 . تارك ذ نم

 « ربكالا مبقيدص « مهناكلخ نباو قارعلا ءابدا فراعم ةرئاد اذوه

 فصلا يف مهتم رهو . ا" يطب ليئافور ؛ مهراثآ رشانو « مئارل لماح

 نع اهوذخ . دادرتلاو لقتلاب اهردحا اهو « ايغلبا امر , ةماك ايقدصا ام )١(

 مكف : اهباحصال دراما نمضت يتلا مكحلا نأ اهنا للا هل ]ومحر تساو ديجم خيشلا
 تسبب وأ الكم تيهذ ةغياب ةهككب ءانفلاو نايسنلا ىلع بلغت بدأ نم و رعاش نم

 . نايك ىلا هب تاغت رعشلا نم

 رسضانلا - دوه ناسيلئ٠ر» ِق يفوت 6



 قارملاو لصف كلملا

 بدالا ١» باك فيلأت ىلع ةيرصعلا بادالا بح هلمح دقف . لوألا
 فورءملا ىطبلاب ربا ريبك ىذا لمع قوش 4( يبرعلا قارعلا يف ي رصعلا

 فراعم ةرئاد هتممم كلذل . هع ةرازغو هقوذرو « هصالخاو هطاشنب

 ٠ مهن اكلخ ناد قارعلا ءايدا

 هيف فاكت ال « ىلح مدسنم لبس ءاشنالا ىف بواسا ليئافوراو

 لاعافقي هنأ ىه « ةمحتسم هب زه عييضا وما ةطاعم ف هلو . با رغا الو

 أه رصقي الو ف لممف هسفقن ىلع اهوطب الؤ باضتقالاو بابسالا سد 3-5

 8 لضيف ءىراقلا ىلع

 : هيلا تريثا يذلا باتكلا نم ًالاثم كاه
 : يداهزلا يف لاق

 «راهدزالا دعب أهسف بدالا ريهأز ا تحوصت ةئمب 5 يراهزلا أشنو

 لئاحلا دوجلا هعارف « ءاضفلا اهولعي تخطاث نا دعب ملعلا ماعم تسردو

 هذه ةضمانلا هحور سنأت لف ... نيرككتيم ريغ نيدلقم نوماظنلا

 02 ةيدسلقت لالغاب ًاداصم ىّقما نا «اكذ دقوتملا هلقع ىلع زعو ؛ ةطخلا

 : يفاصرلا ىف لاقو

 1 نوم الل ا مهحراصو نوحي امم برعلا هموق ءاو رعاش لوا وه

 8 هراكفا الو هةعانص ف اِل يدعم ةئيسلا عرضا وأ دماقتلل فرعي '

 4 يدل داديتسالا ماعم صي وقت ىلع تام تاحمص هرعس نم ناك

 يعدل عجحر نا هب هراشيتساو يناؤعلا روتسدلا ةيحت كعب ثيل ام هنا 3

 « . ةعجرلا نم مهيف ماس امل مهلذاخت موقلا ىلع

 مظاك خسشلا ناكل رايدلا هذه ف ةميق بدالاو ملعلل ناك ولو
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 برعلا كوام 414

 فتاك ولو . ثحبلا ىلع هدلجو هبهاوم راهظال عساو لاجي يليجدلا

 ةنر هرعش يف يليجدلا قئاقح تنرا رطقلا اذه يف ةمرح ركفلا ةيرط
 « . سلاجملا ام تثدحت

 ميرحتلا هيف يذلا ليبسلا يف نيلماعلا ءا رعشلا نم ًاضيا ليئافور نا

 ىلا ءيسي هلال ( فعاضم ًاريفكت كش الو هنو رفكمسو . ريفكتلاو

 «لجا ةقيرطلا يفو ركفلا يف نيتءاسا ةقيتملا بادالاو دئاقعلا باحصا
 : « ةغباذلا » اهناونع هل ةديصق لاق دقو . روثنملا رعشلا راصنا نم وه

 . لوهدلاو شهدلا ريش اهيف ام لك ضرا لهاجي يف ينتدحو

 صفق يف انيجس « ديلقتلا لسالسب البكم يسفن تيأدو
 , باصوا نيهرو © تاداع ريسا « ماهوالا

 «مهولا ناردح تضوقو « دودقلا ترسكو « لسالسلا تثءيطح

 يدادحا هيلع جرد امم تقتعناو

 .اوكيو اواوعاو « اوحضو يناوخا ماصف

 . نومورح اهنم مث ةبرحب متمتا مهنجس نم ًاجراخ ينوأر
 نويذعتي مرمالآ يف مهو © ةمالسو ةحصبد لفرا يفودهاس

 هفعض نمو « مهماع بعشلا لهبح نم نوذختي نيذلا كلوا



 قارعلاو لصيف كلملا

 ةيوازلا رحح

  ةينطولا ةقتوب - ةماملاسرادملا ةيلاعلا سرادملا  نويسايسلاو هارعشلا

 - ملعتلا يف ةيكرتلا ةقيرطلا - قارعلا يف سرادملا - نيهلملا راد يف

 سراديل ةموكحلا تادعاسم - ةيفئاطاللا ةركف نومواقي زيلكنالا

 7بئاجا ثويرصملاو نويروسلا له - نيملءم ىلا ةحاحلا  ةصاخلا

 هتالوكوشلا لمع - نييروسلا نيماعلا نع ثيدح ي رصخلا عمطاس

 .٠ نييرصملاو نيبروسلاب اوئيعتسا - نيداعملا رادو

 « ةفسمو ملسم لك ىلع ةضيرف مدعلا بلط » - قاوسالا يف تانالعالا

 يداعلا دسم ا - © نار معلا ساسا ماعلا » - « ملعلا ريغب ةايح ال و

 - ةايطا دمعب مدطصي رونلا دبع تباث دبعملا ديمص - تانالعالا ردصم

 ناوخا 7 نيتاولا هللا قلخ اذاسمل - 9 زيلكتالا شا قلخ اذا

 لتاو هدومعلا دستع فق  طاكع قوس ةلفس -  ديما يف تبآث

 دعب - نييمالا ميلعت - تافالعالا ةرمثآ يدتهي تبث  ةيالا

 نييهالا ملعيل - ؟ روثلا ديع ثياث للا قلش اذامل - دحن نم يتدو-ع

 يشمي تباث - شيتفتلا ةرود - ةيئاجاا ةيليللا سرادملا - ءاب فلآلا

 - ةسملا ةيعامتحالا ءىدامملا - دحاو دومعب مدطصي الو لعللا ف

 روزب ديشرلا نوراه - عورشملا دعاسي لصيف كلما ةيوازأأ رجح

 , ةيلمألا سرادملا [ركنتم

 نييسامسلاب الو « ةمألا يقرت ىلع لدتسي“ ءايدالاو ءارعشلاب سل

 اهئارعش ددعتب ةما زاتق دقف . اهيف ةيندملا ةلقعلا ريش نييفحصلاو

 انوؤش نبيساسلا نم نوكننحملا ريدي دقو اهتينطوب زاتمت الو اهبابداو

 ةيندم حور هيف سيلو ماعلا يأرلانويفحصلا دوقي دقو ءاهيوز زعبي الو

 «دصاقملا ةدحوم ةملاس ةححص ةما ىلا لاصوالا ةككنفملا دالبلا عفرت

 . ىرعلا ةقثوم

 (؟19) ؟ برعلا كولم

 لت



 برعلا كولم

 داليلا ةيلقع نيسحت ف اهبلع دمتعت ةماعلا سرادملا ريغ نذا قبب ١

 نطولا جايس يه لب ٠ ةلماع ةيقار ةعماج ةينطو حدر ديلوتو ةيئدملا

 . ةمالا فرشو كلملا زع اهيفو

 تناك اذا الا « نيوكتلا يف حلفت ال « كلذك نوكت ال اهنكلو

 تددعتأدالب نا . ةغللاو بهذملاو ناكملا ريغتب ريغتت ال ةدحاو ةقتوبلا
 زيزع نطو ابهنم ناوكتي ال امتاغلو « ةينيدلا اهيهاذمو « اهيوعس

 « ابشيج ناك امهم « اهناطلس نراك اهم « نأشلا عيفر « بناجلا

 ال , ةيناجم « ةماع سرادم اهيف تماق اذا الا « ابتورث تناك اهم

 ةغلب اهيف ملعتلا نوكيو « دحاو سمانرب ىلع ابلك ىشمتت ؛ ةيبهذم

 . ةملصألا دالبلا ةغل يه ةدحاو

 ةلبيفح. لواب ترشيتسا » مولا سرادملا هذه نم قارعلا ف ادام

 ريزوب كانه .تغمتجاف . :نيماعملا راد يف تناكو ابييف ةباطخلل تيعد

 ريدملا او يزياكنالا- هراشتسم-و ىناثن روشلانيدلا ةيه ديسلا لكموي فراعملا

 سزادما“ يف نيس ردملا نم نيتكم ءاهرزبو؛ يرصحلا عطاس داتسالا

 ةرماع .ةلفطا تناك .. نييرصملاو نييروسلا نم رفذ مهيفو ةيئادتبالا
 سرادملا عوضوم ةلفطا دعب ثيدحلا ناكو ءا رعشلا و ءامطخلاب

 أمم يهنو: 2 ىتس رداصنم نم دئدعي اتنن ءاشا نع ملف ««سرودتلاو

 . فسالا بحوتس

 اهب ةوفرتعي مهسفتا مم: أطالغا قارعلا يف زيلكتالا بككتزا دقل
 « ني اكممكم هيف ا"ولاكاام 'اهلمو 3 'نعريسم .هن هنو“ اوثاك انما م "يضع :وا

 ... يئادتب.الا ملعتلا» كلذ. لام مم ,«طالغالا نم هملهب نوريتماال مث

 يا 4 ةلدكرت ملعتلا يف ةقيرطلا تناك قا رعلا زيلكتنالا لغد امدنع
 ابصخت تناكو « ةيفئاطلا ةءينجالا سرادملا ءاشنا تزاحإ ةلودلا نا
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 قارعلاو لصيف كلملا

 مهنيد ذيمالتلا معني نآأك سرادملا هذه يفد : ةملاملا ةدعاسملا نم ءيشد

 يفخي ال . مولعلا نمةيرمصنملا ةيفئاطلا حورلاب رضي ال امم مث « ًالوا مهتغلو
 يفخ اذأو . قاقشلا بابساو قيرفتلا لمهاوع نم ةقيرطلا هذه يف ام
 ماعلا ملعتلا يف كلذ عم ا وشن نبذلا زيلكنالا ىلع ىفخي الف نييقرشلا ىلع

 نا اودارا مهتأك . دج هل فسؤي ام اذهو . كارتالا ةقيرط ىلع

 كيورصتي نم قارعلا يف نا عمو اههيسقتو امتايفئاط يف ةمالا اوتشب

 ملعتلا يف دحاو جمانربب نوبلاطي و «ةيمهذملا نم ةدرجملا ةثيدحلا ةقيرطلا

 « نيحلصملا ءالؤه ةمدقم يف يرصحلا ذاتسالاو « ةدحاو ةغلبو

 نم فئاخلا رذع ريغ اهرذع امو . كلذب لبقت ال بادتنالا ةموكحف

 . ىوقلا دحتم هلع جرخيف هيصخ ميلست

 جم انربل مولا ندعتسم ريغ قارعلا لها نا زيلكتالا لوق اما

 لعحجتف لقالا يف ةغللا دحوت ال ةموكحلا ناو« ماعلا ملعتلا دّدحوي

 «ةرصبلاو دادغب يف اهلثم كوك رك يفو لصوملا يف سردتلا ةغل ةيسرعلا

 زيلكت الا الوليعلا اذه ىلع ةموكملا مدقت 1 ناهرب ىلا جاتحل رق وبف

 حالصالا فصنب ةءادبلا يف اوسموقي نا مهناكما يف ناك دق . هب اوئذا

 ةدعاسملا ب ةيفئاطلا  ةصاخطلا سرادملا نع ةموكح لا عشمتف « طقف

 © قيرفتلا ليبس يف لذي لازي ال يذلا « لاملا اذه مدقتو ةيلاملا

 ةموكحلا سرادم تاقفن دسل هيلا جوحا ىهو «© فراعملا ةرازول

 ْ ' ةيئادتبالا

 فراعملا ةرازو ىدل فعاضتف ةنس لك ًاددع دادزت سرادملا هذه نا

 رثكا ملعلا ىلع ةيفارعلا ةمالا لابقا يه ةقيقللاو . امجرادا ىف تابوعصلا

 نوكجيدقو .باسالا لءمسو تاقفنلا صيص#ل ف ةموكملا ماها نم

 نئئسلا : يف فعاضت ذيمالتلا ددع نا . ةمالا ىلع يا ابملع ةعبتلا ضعب
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 برعلا كولم

 ددسع ناو . افلا رششع ةعمس ىلا فالا ةينامث نم دعص « نيتريخالا

 نيملعملا راد نم جرختي مأو « ةئااب نيثالث نم رشكا ددزي مل نيسردملا

 . كلذ يف ببسلا اف . ًاسردم نيرشعو ةسمخ ريغ ةريخالا ةنسلا يف

 نايبلا كيلاو . ةيقارعلا ةيئطولا اهرخآآو ةيئازيملا اهوأ بابسا كانه

 . ناهربلاو

 يف ةجاطلا دسل نييقارعلا نيملعملا نم ئفكي ام قارعلا يف سيأ
 كلت مهنم رفنلا كلذ يف نكت ملو . سرادملاو فوفصلا ددع دايدزا

 رادف ةرادحلا تناك ناو ىتح . ثيدحلا ملمتلا ابباطتي يتلا ةرادجلا

 نوامعي ام ريخ نا . ةئسس لك مزاللا ددعلا جيرختل يفكت ال نيملعملا

 نم وا ايروس نم نيماعمب اونيعتسي نأ وه لكشملا ذه لح يف

 . كلذ نود لودت ةيقارعلا ةيئطولا نكلو . رصم

 ةدعاسملا نع مويلا قارعلا ينفتسيفأ « ةحمحص ةيئطو اهنا به

 ناقيقس نيرطقلا نكللو . ابوروا نم ايروس انددع اذا اذه ؟ ةيبنحالا

 نم ىلعا ملعتلا ف ةينطو اذيحف . امهذمو » احورو « ةيموقو ؛ ةغإ

 نأ . فرامملا ةيريدم يف ىلا لثم ةينطو اذمح . ةسايسلا ف ةينطولا

 سيردتلا ملع يف نييئاصخالا نأ يرصحلا عطاس نورلخ ابا ذاتسالا
 وه امو . ةديدع تاموكحو ةفلتذم نكاما يف ةدم هسرام يذلا

 كلذ .اهتحه ريغ هتيبرع ىلع رابغ ال يبرع وه . قارعب الو يروسب
 مدخي ةناثسالا يف ةدم ماقا دقف © نميلا ءاعنص يف دلو ناك ناو « هنال

 ريزو ناكف ماشلا اولخد امدنع برعلا ةمدخل درت مث . ةيك رتلا ةمالا

 نم دادغب ىلا رفاس نم عم رفاس مث ةيلصيفلا ةموكتملا يف فراعملا

 . اهنوؤُس مها ريدي فراعملا ةرازو يف لازي ال وهو ةضهنلا لاجر

 مهتويبد مهسفنا اوررح نيذلا لئالقلا كاوا نم نودلخ وبا ذاتسالاو
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 قارعلاو لصيف كلملا

 يذلا دادغب يف دمحولا وه هسلجي نظأ . ةيعاتجالا ديلاقتلا دوف نم

 . ثيداحالا ْق موك داشتو ةرفاس نيرئازلا تيبلا ةير هيف لسقتست

 اهتيب يف تعمتجا ةبذبملا ةلضافلا همرحو ذاتسالا ترز ةرم لرا

 مرثكاو ةنادتبالا سرادملا يف نوءعي نئيذلا نييروسلا نيماعملا نم تدعي

 فراعملا ةرازو تناكو . توريد ةبك ريم الا ةءماسجلا يخي رخ نم

 ليضفتلا ضعب اورب نا مهيلع ىّش سانلا نم قيرف داقتنال افده ذئموي

 نيبامم دوحو ىلع نرحتي اوماقف © ني روسلا نيدلعملا ةلماعم يف

 نم مرثكا نا جاتحالا ةدشا تننظ . نيماعملا كلس يف بناجا
 ةكعبس مويلا نيسردملا ددع : لاقف يرصخلا ذاتسالا تلأ-ف بناجالا

 . نورشعو ةسمخ مهتم تينقا رعلا ريغ ددعو

 نباعم راد قارعلا يف ناك ول : ةيزيلكنالا ةفللاب همرح تلاق مث

 ال نويقارعلاو « نودعاسي ال زيلكتنالا ؟ لاملا نبا نم نكلو ! ةيئاث

 . تائملاب نيماعملا مهيطعت نيامملا راد نا نونظي مهو ٠ نوعيطتس

 ... مودبلكق ودنص نم لمعي هثالوكوشلا لوعم لّدم نيماعملا راد تسل

 لات . كارئاب اوسيل هللا ركشن 9 نيسردملا نيب بئا جالا مه نمو

 ( ةيكرتلا نسحا ال يننال ةيزيلكتالاب ينيكت تناك) يناير رتسم ا

 يف سبلو . بناجألا ىلا مرظن يرصملا ىلاو يروسلا ىلا نورظن» مهن

 ةتسو نييروس نيماعم ةريشع اندنع . ةئملاب ةثالث نم رثكا لك كلسلا

 مهانرعد اذا « ًاسنجا ًاملعم نورشعو ةسخ « زيلكنا ةعستو نيب رصم

 , قارعلا نم ملعم ةئمعبس نيب « كاذك

 انروفن ىف نا . نبرسشع نوكت نأ بجتي ناك ةئملا ف فصنو ناثثا

 فيكف « نيياحالا ضعب يف بصعتلا نم ًائيْس نيبوروالا بئاجالا نم

 تناحالا .٠ ةسيرعلا دالملا نم انرطق نم سل نه ليش ناك اذا هم
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 برعلا كوام

 هذه نأ نومسوروالا بناحالا © نودرصملا بئاحالا « نويروسلا

 ةينطولا لحم لحت تناك اذا انل ليولاو . ةيبهذملاب ةبيبشل ةيبصعلا
 رئاود ف ًاصوصخ 4 يروسلا ام( 5 اعلا 0 ةسبرعلا

 ةئسان 5-5 0 ف دعاس ًايبرع الا « ةسايسلا رثاود ريغ ىه ىتَلا لعتلا

 اذا ينا . احيحلا يف وأ تيوكلا يف وا قارعلا يف« تا ةيبرع

 دشا نيرقارعلا مولا كارتالا ةقيرط ملعتلا يف مذاختال زيلكتالا تم

 يرهلاب وا ةيمهذملا ةييصعلا دح ىلا ةينطولا قاطن موةيمضت يف موللا

 احالا نم نيب رصملاو نير وسلا اودعف ةيرطنقلا

 ىبا ذاتسالا مرح كان ا هنالوك روش لمعع نيماعملا راد ثسل

 عضوا م طقف اهسردي يلا مولعلا نس نم سردملا سلو «نرداخ

 نيب يا « لاملا هذه لثم يف فراعملا ةرازو اما '٠' هباتك يف ذاتسالا

 مهيف سيل نم نيعت نا ًانايحا رطضت يبف « لاجرلاو لاما يف نيزحع

 دايدزا يدؤي ام ًاريثكو . نيسردملا يف صقنلا ضعب اودسل ةرادجلا

 «سيردتلا ءانثا نيفصنيب عملا ىلا نيماءملا ددع ىلا ةيسنلاب ةذمالتلا ددع

 ةيقارعلا ةموكطاب ردحي الفأ . نيفصلا ذيمالت عملا اذه يف رسخيف

 ؟ لاطاو صقتلا ىفالتتأ 2« رصع وا ايروسب « امراحب نيعتست نا

 عراوشلا يف تانالعالا هرظن فلأي ةئيدحلا ندملا يف نكسي نم

 دومعلا ىلع شقن وا طئاحلا نم ءزج اهنأكح « اهأرقي الو اهاريف
 راحشالا لثم حيباصملا دمسو ةيقربلا كالسالا دمع يسقو . هب هقصتلملا

 هرامح وا هترقب بسيف هقيرط يف ًارحح اهئظرف اهب مدطصي حالفلا ىدل
 « اهحيباصم دمج يف يهو دادغي يف تنك كلذك . ةرهشلا بسالو

 سيردتلا لوصا يف سررد )١(



 قارعلاو لصيف كلملا

 نالعالا كهحي ةيك ريما ةئنيدع هسا 2 ١0 بح والا ايعراش ناردج يفد

 الو ىنرقب تيبس اسم ىنكلو . ترظن امفيكو « ترس امفيك ابمف

 «ءائهدلا يف ينأك ) ديدطا و عراشلا كاذ 5 يشها تنك لب < يراح

 ن؟ ًاموي رادقالا ينتضاقتف . ءاسلا ىلا ؟روطو ةرات ضرالا ىلا رظنا

 فقانا تررطضاف « ديدح نم ًادومت تحطن معت . ةرباكملا هذه

 : هب قصلملا نالعالا امرك تأرقف « يرظن ءافص "يلا دوعيل ةبينه

 رداد و راسم لك ىلع مدل زف يلعلا بط

 لبا معلا نالعا - ديدج ءيش قرشلا ياذوه . ثدحاو : تاقف

 رظنا لاعت!|برغلا اهيا : ًاجهتبم تحصف يواهزلا يقيدص ةيران ينتذخا

 ليحتسي تالعا اذوه ! برغلا اهيا . ديفم ديدج نم قرشلا يف ام
 ةرشابم رمشتسي' ال هنال لب مزال ريغ هنال سيل « كدالب يف هدوجو
 . هتاقفنب موقي نم سلو

 يشماكلذ دعب ترصو . ًاجبتبم هب ًايجعم هتأرق مثنالعالا تأرق
 « ةرشانلا ديلاو « ةعباطلا ديلا تكرابت . دومغلا ىلع نيبيسا يرظانو
 .دحللاىلا دهملانم ملعلا اوبلطا : رخآآ نالعا اذهو ,لاملا ةمفادلا ديلاو
 نالعا اذوهو . ملعلا ريغب ةايح ال : رونلا تايآ نم ىرخا ةيآ كاهو

 حاجبالا ةدعاق طئاحلا ىلع كيلاو . نارمعلا ساسا ملعلا : ءاع,ج ةمالل

 دنع وه هلك كلذ نم بحجيعالاو , تيس ام غتباو بذهت : ةداعسلاو

 ٍح

 أرقت انه . ةريسخالا ةياورلا ناعث تلا ةحوالا ىلع ) ميس ملا باب

 ! تو لوجلابو ايحت ملعلاب : ريخالا راذنالا



 برعلا كولم

 اهتم ةكرب ةموكملا نا تساعف تانالعالا هذه ريخ تعلاطتسا

 تانالعا عر يه 2غ يماعلا كيعملا 0 ايما ةيحالصا ةفاقث ةيهرج دأ دعب

 ب رغلا اهم , هللا هجول ًاناحبم اهتقفن ىلع اهرشان رابعباط يه 2م ملعلا

 يف كقوفيو كيذت برغلا اهيا قرشلا اذوه . ماهوالاو تالاخلاو

 نم دوأو لام أدوه 55 ىل حالصالا ف بواسا اذوه , ةشدملا ةريغلا

 . قارعلا يف ةيققطلا ةضبنلا رهاظم
 كانه تعمتجاف 0 هيلا يناوطخ تددس و يملعلا دبعملا نع تلأس

 .روذلا كمع تفاث ةريدملا ةك روم لا ةعفادلا ةوقلا هو وهر ؛ لوالا ةهالسهعل

 نم هلك ثلاثلا دقعلا ىف ًاباَس هتيفلا . أعم ينحعزاو ىنجماف اتيان تثدح

 عم وهو . بوبال ناك ام طغخيستلا نم همدنعو فسريأ ناك ام نسحلا

 عئار باش . هنيد نم ربك | هفرشو «© هداد_.جا بهذم قوف هنطو

 هعغر الماو 04 توشك تود 2 لكم لد م بوبا لدم كاد عم وشهو

 . ماودلا ىلع ايبكك « ايندلا ىلع

 مدطصأ هنأك « نسو طخستي و وككشي ةدوعم ىنحءزاف ادياث تثدح

 9 فارشألا ةداسلا قلخ اذال ؟ نيتاوخلا قلخ اذا ؟ زيلكتالا للا
 ين وعدي باتك مايا دعب هنم يلءاجو ؟ ةئوخلاو نيقفانملا قاخ اذا

 يف مهنم جذومناب وا نيضهانلا ةوفصي عمتجتف ١ هديب يف ياشلا لوانتل
 ؛ مهصالخلاو مهتيزع قدص براحتلا تتيثا نييلطو كابشب لقألا
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 ةغرافلا ةبمالاو ةمخضلا باقلالا يرد نم مهريغو نيةفانملا مهتقم و

 تيأث ىسدف (خلا 507 أوسا ىلا يدع ند ةمالا نوقوس او>رب 7 يذلا

 8 همم ف م6 عمتجال ىلاعد ندذلا 0 نيضهاذلا ةوقد 2 قىرأ 3

 عسوأ 0 حالصالا 3 نوكلس «داب ا فو ديعملا ف هناوخا مش

 مهديمش وهو . « راع لبجلاف ىتفاي ملعت د ملعلا ليبس «اه وطاو ليلا

 الوقع دهعملا اذه يف نا . دادغي عداوس يف تانالعالا نع لوؤسملا

 ةروكاب تناك دقو 0 ةيئركملا سوفنلل هيف غاوسم الف ةعرتم ةلماع

 رخافملا ىدحا ةميدقلا ةديدجلا دادغب ىلا داعا هنا هتاعارتشاو هلاععا

 « نييسابعلا ةصاع يف ظاكع قوس يماعلا دبعملا ةعامج ماقا . ةيبرعلا

 لديف كلملا هلالح اهر مح 3 ب دوُدَملا لعد ةءاب رف 6 رهأب ةاوح لوا تناكو

 .نويطختءام طالطاو نودشنل ءارعشلا معمم ليخنلانبب طاطسف ف ساحف

 2 ءامك نالا نايثفلا لوحأ هاك ءايطخخلا ةمدقم ْق ف ةدعاس 0 َْن سق ناكو

 سناوالا ىدحا ابهتديصق ولت ءارعشلا ةعيلط يف ءاسذخلا تناكو

 . ةرفاس تاماسملا

 دهعملا ةيائعب ماقت بلا قوسلا هذه ةماقا ىف هؤالمزو تياث زاف

 نتفاروأتباث تببحا . اهيف دنمعلاب مدطصمف ةقضلا ةا را ةداج يف ي

 هةمامأ فق دب دولا 9-5 ْق خومع لا ل هرم لك ثنكو . 0

 كحض م كلاذ ف سمأ . نارمعلا ساس م . كحضيف ةيآلا وااو

 تانالعالا هذه لثم عرت# نم ثراو « 9 1 . تياثاو

 , هيدي كرفيو رختفل نا هل قعر نييئطرلا ريك | ن 0 أاهرشن ف ىعشست و

 عدو كنع "رس . ليمسلا ءاوس هاده يذلا هللا ركشي نا هيلع بحي لب

 رياك الاوب سام /| امكردي ال دصاقم هتاخ ف هلل نأ . نوقفاني نيقفان أ
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 بزملا كولم

 هللا قلخ نم ةمخضشلا باقأالا باحصاو

 فسأتا ماو 1 ينأس نم سبل ظعولا نا سب « اثباث تظعو ؛« مه

 يقيدصو ةنسملا ةحيتنلا رهظت ال فيك و . ةحيقنلاب تزرس لب كلذل

 ةعساولا ةقيضلا ةداجلا يف يشع راص . ءايكتملا يحنلا ءامك ذالا نم

 لمعلل عباتم هنا ينربخ مود تاذ ينءاح مث . لمعلاب مدظضي نأ نود:

 نييمالا ملعتل ةيليأ ةسردم دبعملا يف انحتف دق .ت ذالعأل اب هرظناب يذلا

 . دهعملا جداخ ىرخا ةسردم مشب عوبسأ دعد يف رسشب مث ' :انآخم

 تباثي تءمتحاف دادغيىلا رشا ةعيرا كعب تدعو دحن ىلا ترقاس

 يفو 4 هبجو يو « هثيدح ف ا همق رهاظ ديْغْمأ تشهدو روثلا دبع

 هتاوطخ تناكف عراشلا يف انيشم . نيقفانملا ركذ امف هتئدح . هتاوطغت
 نم ءيشب وأ ناويحي وا رشبب مدطصي ملف « يفاوطخ نم أدادس رثكا
 ارهاب ادا : لاقف هعورشم نع هتلأس ةدماطا ىرخالا ءاشألا

 امري وهو ؛ ةقضلا دادغي تاداح 2 2 قسغلا ْق تباثو تلشم

 سرادم نه ةسردم ىلا اذرسو ' ةحجالا هلامعاو ةيلاعلا هلامأ راوثاب

 ىلا ىلوالا ةفرغلا ُق . تمممو تدهاسشام ثتلهغد نا تششهدق دهعم لا

 ةقيطلانم مث ,ةموكطلا ضرادم ( ْف ملعتلا نوم رح راهنلا ُُق نو اغتشي

 عايسو 2 زيا عايب مومف و 4 لاهعلا نم ؛ بعشلا نم 6 ةمالأ ُْق ثلا ل

 نم 0 يراك هريق دا ش2 دادحلا ه هايا دعاسإ ن0 قيفد نومي

 انا



 قارعلاو لصيف كلملا

 , قالخلا

 . يلاؤس ىلع بيجي هسأر ىلع هديو فةوف فصلا ريغص دنع تفقو

 ال هناو « رابثلا ىف نارفالا دحا يف لغتشي هنا ةيرحم يفربخا

 يدنع : لاقف ؟ لغتشت اذالو : تلقف . ةسردملا بحي الو لغشلا بك

 يما 0 باحاف 9 ةسردملا ىلا يد اذالو ؛ تاقف . بيضق اهدنعو ما

 ينربخاو .نرفلا يف لغشلا نم صاخت ا ةياتكلاو ةءارقلا تءاعت اذا لوقت

 ىف هقافر عم هسفن ءاقلت نم ةسردملا ءاح هنأب انس تسلا ز راحتي ال رخآ

 ةفيرشلا ةضبنلا هذه يف مألل نا ةبوجالا لمه نم ىل ناب دقو . ىلا

 , رك ذي الضف

 مومن و نايشلا فص أاميف اذاف ةسردملا ف ةيئاثلا ةفرغلا اناعد

 لح روشو؛“ هذ رييكلا دنع تفقوف فصلا َْق يع تااح , ل وبكلا

 ماظنلا يلا 07 ىلع برحيل فوقولاب مه ٠ نيسفلا زهاش ةزبلا لسح ممعم

 لضظيو يئاجر لبقي نا افطلت ماعملا راساف  ريغصلاو ريبكلا ىلع

 لدحملاو هناو « داحسلاب رجاتي قوسلا يف رجات هنا ينربخا . ًاسلاج

 نكلو : لاق مث . يما وهو ابمف نيذسلا ىضق هلا عم هتراحت ْف حجات

 هذهىف ةءارقلاو ةيانكلا نسك ال يذلا لحرألاو يدنفا أ ريغت نامزلا

 ًاصوصخ هرقتحيو : الئاق همالك ىلع هراح بّئقعف .سانلا هرقتحي مايالا

 هدأهب عمم هنأ ؛ ةتعنصت هندي ىلع غايصلا صفا 4 رخآ لاقو . ةراتكلاو

 نا طرعشب ةباتكلاو ةءارقلا ملعت ىلا قوتي اعاد ناكو ةيليللا سرادملا

 .ايفزر هيلعو لايع بدحاص هنال «رابنلا ف هلم ةعباتم نع كلذ هعنك ال

 « غايدلاو دادلا مويف ؛ نروريثك لاجرلاو بايشلا فص يف هلثمو

 ةسردملا نومهؤي مهلكو ' نارفلاو قالطاو ءانملاو « نابطلاو قاعاسلاو

 كب



 . ام نيءاقلا نيرك اش « اهراق ينحي نيبغار ةيليللا

 اهيلا تاصو أم دنعؤ «خ'ركلا ْف ىرخا ةسردم روزنل رسجلا انعطق

 نوم |زتدو نوقباستد نايشلاو دالرالا نم ًاروهح باملا دنع تيأر

 ةمأ يذ يه اه . ءامفلا ةسردع ىلا ال انيسلا را ىلا نواجاد مناك

 س ردتلل طقف فرغ ثالث مهدنع ناب ةس ردملا ريدم ىنريشأ ملعلاب تنجح“
 نايشلاو دالوالا نم بلاط ةّثملا ىلا نيعبسلاو ةسملا نم ةفرغ لك يفو
 ةلملب اهلك تألتمال ىرخا فرغ ثالث مهدنع ناك وأ هناو « لاحرلاو
 , ةدحاو

 اذه موعو رستم حاجب ي لعل 3 يعملا ةعاج مءالمزو يش تأ 0

 معو رشا اوعضو لقف ' 00 00 صضعلو ةءأ رق لاو ةيأت لا لع

 : يلد ام هنم فطتقا ًاماظن

 ق.قحت نم نكمتي ال هنا دادغب ىف ىماملا دهعملا سا ىأر دق

 نقلتتو حيحصلا ملعلا روثب ةب رثك الا رئت مل اذا ةيعاّتحالا هثدايم
 ْف ةيمالا ءاد ةديفاكم ىلع مزع هنافاذهو ... ةقارلا قالخالا ءىدايم

 عم هةءاذا ررإو يماعلا عورش ا اذ ًاماظن عضوف 5537 قارعلا دالي

 ١ ) بلاطلا ملعتيف تارود ىلا ةموسقم سوردلا 0

 ءىدايم(؛ةيضرا تامولعم ءيذدانم ؛ باسح ؛ ءالمأ؛ ةءارق - ىلرالا ةرودلا يف

 . ةمن دم تامرلعم

 فرصلا ءىدامم 2 خيرات ؛ ةيفا رفح باسح ىالمأ ؛ةءارق  ةيئاثلاةرودلا يفو

 .٠ ةمأ لم تامراعم 0 ودنلاو

 فرص ؛ةيفارغج ؛ خيرات © باسح « ءاشنا ؛ ءالمأ ٠ ةءارق - ةثلاثلاةرودلا يفو

 8 ةيس دزه ءىدايم ( ةيئدم تامرلعم ' وو
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 قارعلاو لصيف كاملا

 ٠ : ةيثآلا ةيعاّتجالا هىدايملا

 . نايالا نم نطولا بح

 . نامالا نم ةفاظنلا بح

 . دحللا ىلا ديملا نم معلا بلط

 . نييذاككلا راقتحاو بذكلا تقم

 . هلمصو ريا بح

 هذه ءيش لك لبق بلاطلا نقلي نا ةسردملا ريدم ىلع بحو
 بعشلا ءانبا نييمالا رعت ةيلمل سرادم . ةيساسالا ةسمشلا ءىدايملا
 قرلا يف ةبوازلا رجح اذوه  قدصلاو ةفاظنلاو نطولا بحو ءايفلالا
 ءاش « ديدجلا ةمالا ءان ف نتمالا ساسالا اذوه , تياثلا يقيقحلا

 لالقتسالا ليبس ةريثإا < بيذهتلاو ملعلا ىلع ةئاقلا « ةقداصلا ةينطولا
 . قارعلا عنص نم وهو «ةيوازلا رجح اذوه . ماتلا

 يف برعلا ةضين رهاظم نم تدهاش ام بحاو لمجال شا مياو هنا

 ةريغص ةفرغ يف بلاط نيثالثب أدب ملعت عورشم . اهلك ةيبرعلا راطفالا

 نم اهلك ةريبكلا قارعلا ثدم ةدحاو ةنس يف معف يماعلا دهعملا نم
 نوهموادي نيذلا نييمالا بالطلا دد ع ناو . لصوملا ىلا ةرصبلا

 ةرشعلا ىلا لصي دقو « فالآ ةسجلا مويلا زواجتي ًاناجم المل نوماعتيو
 ؛ قيوشتلا يف ةركتيملا هييلاساو ةمظنملا دبعملا ةرادا لضفب ًادغ فالا
 يتلا ندملا تايدلب تررق دقف . لاملا نم عورشللا هضنقي ام عمج يد

 . اهتاقفن يف كرتشت نأ سرادم اهيف

 لصيف كلملا ةلالح مهتمدقم يفو نيعربتملا نيرزاؤألا نم ددع كانهو

 غلب ايودس هصخنو نيسس لا فطع هعورشمو دبعملا ىلع فطعي يذلا

 ك1 ت



 برعلا كك وام

 ( نييمالا ملعت عورشم ًاصاخم ًاماقها هتلالج متها دق لجا . لاملا نم
 اذبحو . حالفلا رهاظم هنيعب دهاشف ةيلمللا سرادملا ًاركنتم دازو

 تسنح" دقو « ةديدجلا دادغب اذمح«رورسلاو وهللا لءدس ريغ ىف ركنتلا

 ةماع دحاك آلي فوطيف « اهدعاسو اهطشني ديدجلا اهدس رو ظ معلا

 حوالا مامأ فقيل لب « دابعلا نم كحضيو « دايصلا ثدحبل ال سانلا

 هيلع نيتفابتملا ربخ علطتسمف « ةمالا هحو هنم ضيبيس يذلا « دوسالا

 6 ةنمعر نم

 ةسامسلا يف هنأش نم ناك اهم <« لصيف كلملا ةلالج نا لاقي قطاو

 حور ثبب ْف هلو « ةفاقثلا ىلع ةريغ برعلا كولم ربك | نم.“ ةماعيلاو

 ع ةمالا ف ةيبرذهتلا عيراشملاو بدالا عمرجشلت يفو 4 نافزعلاو ملقلا

 . أديت اييهذ كس الو هدهع لعطيرس .يلا:لضألا

 لثم عورشم ةيبرعلا راطقالا نم رطق لك يف نوكيي نا ىنقا'يفاو.
 ىضقُيف «عورشملا دضعي لوالا لصيف لثم ريماو يماعلا دهعملا عورسشم
 . اهلك دالبلا ف لبخلاو ةممالا. ىلع كلذ دعي



 ةعاطا

 ةسرعلا ةدحولا ىلا دوع

 ند هبق ءامح اهو ءىراقلا اها ناتككلا اذه تهقرمت تنك اذا

 هبوشي ال يذلا ملعلاب انورقم « اليم كسفن نم دحت ةيسايسلا ثحامملا
 . ثحامملا هذه عستمل برزدتلاو صرغلا بئاس

 زادطاو 0 زاحيملا نم ءزج يه ندرالا يفرش نا ةحئنافلا ْق تاق

 وف نهدلاو 2 نيملا نم او )م اهلا ىلا ًارونج كم ىلا م أم نم ءزح

 نم رظش اذوه .ًانوز>و ًالوبس ريسع و نارك 4مم عرفتت يذلا لصالا

 وأ وأ م ةساينلا ىلع ةداسلا ةفارغحلل ناك وأ ةيررعلا ةدجنولا ساسا

 _يموقلا ناك ول وأ 4 ءارمالا عماطم فيطلت ف خوفأ نيدلل ناك

 . ةدخاو ةجحم ىلا اهقوست ةيقيقح براقلا يف ةوطس ةيبرعلا

 كانهو . نيدلا ىلع (ءلغشم لاؤب ال ةرنزطا هيش يف ىيدلا بهذملا نا

 يف ةيباهولا امه « نوينسلا هلبقي ال“ ةيساسو ”ةةيبصع نايوق نايهذم
 ؛ نيدلبلا يمك اح نأ ةيضقلا تابقع نمو . نمملا ىف ةيديزلاو دن

 ناكيلم امه . ًايبهذم امك نايكحم ىمي مامالاو زيزعلا دبع ناطلسلا

 مظعا نم يه 8 هلحا ندد ضيا لوقا نا مصبو هئسايو بهذملا لضفد

 8 ًارادتقاو ةوق برعلا كولم

 راطفالاحستكا ىبحي مامالانا انضرف ولو .ابراح ًاجراخ ًايصاع يناملا
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 برعلا كولم

 دحن يف دجسل هناف اهلك ةدحولا قيقحت بلاط مدقتو نازيج ىلا نارجن
 . ًاعينم ًايلاع هعماطمل ًادس

 ةدحولا يفاما ققحتت لبف ةبيهذملا هيوركمولوألا ءادلا وه اذه
 9 ةسامسلا نم لقالا يف لزع وا بوركملا لتق اذا ىرت اعارضعب وأ
 . هدحو سالصالا اذه ىلع فقوتي ال ةيضقلا حان نأ

 رثك ١ يف ةيلغتمو ةيبرعلا دالبلا يف ةدئاس لازت ال لئابقلا حدر نا
 مساب جرخ ىبح مامالا نا انضرف ولف . ةيموقلا حو رأا ىلع اهراطقا
 ينأشناو ايناملع ابقل ذذتا دقو « ةيبرعلا ةدحولا ليبس ين دهاجي ةيموقلا
 «ناطحق فيس لازي ال اهفيس نا هتضون ىفخت الف « يندم امككح نميلا
 تايبصعلا اهعوزن يف ةريثم « اهتيبصع ىلا ةعزان لازت ال تاطحق ناو
 نيبو « ًامومحج ناندعو ناطحق نيب ءادملا نا حضوا ةءاكبو ٠ ىرخالا
 يفو الثم دجت يبونج يف ًامكحتسم لازبال “ ًاصوصخ ةعيبرو ناظحق
 ىبأت « ةعببرل لازت ال اهيف ةلوصلاو « ًادجن نا نع الضف . ريسع يلاعا
 ال رم لقعمو أضيا رضه يف لب طقف ناطحق يف سيل ةماعلا ةدايسلا
 . زاحطا لازي

 برعلا ءارما بلغت اذاف . ةييصعلا هبوركمو ياثلا ءادلا وه اذه
 ةضحملا ةيبرملا ةيموقلا مساب اوماقو مهيف ةيدقلا تايبصعلا ىلع رابكلا
 ال ةمضقلا مان نا ؟ ىرت اي ام نورفظي لبف < ةدحولا نوغبي ةلماشلا
 . (هدحو نيحالصالا نيذه ىلع فقودي

 امناكسيفو؟ضرالانم ماسقا لكتش يف دجوت ةيهيبطلا لماوعلا نا
 تاداعلاو عابطلاو تايموقلا هيف هباشتت ةيفا رغج ةدح.و ىمسي ام
 ميف نيمدقتملا تاسايسو يلاهالا حلاصم اهيف كرتشتو « ديلاقتلاو
 « ٌةلداع ةمظنم ةمركلح : ثالثب الا مودت ال ةدحولا هذه نا ريغ
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 ةئاخخلا

 دالبلايف سمأو . ةثئيدح تالصاوم قرطو « ةماع ةينطو سرادمو'
 7 يس امبماكحا 5 نب رطق ريسسغ « قارعلا ىوس ام ؛« مويلا ةيبرعلا
 ريغ مويلا ةيبرعلا دالبلا يف سيلو . نميلاو زاجحلا امه « يندملا ماظنلا
 ةماعلا ةينطولا سرادملا امأ . دوعس نبا كح وه « لداع دحاو ّ
 هش يف سلو « تيوكلاو نيرحبلاو جلو زاجحلا يف الا اهدحت الف
 ةيكلسلا تافارغلتلاو ةنيدملا ديدح ةكس انينثتسا اذا « اهلك ةريزجلا
 . راخبلاو قربلا نم ءيش « زاجحلا و نميلا يف ةيكلساللاو

 امتدحو تشي امم ريسملا اهسف «لمالا ضعي ةمفا رجلا ةلاهل ا يف ناىلع
 تمم اذا . رثتآ ًالاؤس لأسي ءىراقلاب ينأك و . اهامأرع ممعتب رشيو
 « ةيظناا تام وكلا تئشناف « اهلك ةيبرعلا راطقالا لماوعلا هذه
 زوفن ليف ةماعلا ةينطولا سرادلاو « ةئيدطلا تالصاوملا قرطو
 9 ةدوشنما انتلاضي

 ةدادب نم لقالا ْق ةردم ئرشعو س دعب نكلو : معن : بمجأ

 حدد اهلع لحتل ةمي دقلا تايمصعلا اهتطاسوب لوزتف « تاسسؤملا هذه
 «ةيئدملا ماكحالا نم ةيبهذملا تادايسلا ذينتو ءىربكلا ةيبرعلا ةيمرقلا
 ةيب رعلاةيلقعلا ةدايس لب « لهاستلاو لدعلاو لقعلا ةدايس اهماقم موقتف
 برعلا ةحاصم « ةسامس لك قوفو ةحلصم لك قوف عفرت يتلا ةديدجلا
 , ةدحوملا برعلا ةسايسو ةكرتشملا

 نملبف . مويلا ةيلكلا ةيبرعلا ةدحولا قيقحت يف برعلل لها ال نذا
 كلذ قوف لوقاو . معن: بيجا# نوفل آتي د اهكولم مهافتي نأ نكمملا
 نير طش ةريزملا هبس نامسقت نيتءلوا نيتدحو اوفاؤي نا نكمملا نم هنا
 امو . ٍقرشلا رطشلاو يبرغلا رطشلا يا « ةعيمطلا اهتمسق انك محلا ف

 . امنع كارتالا لزانتو ةفالخلا طوقس الول مويلا متي اذه ناك

 (؟م) ؟ برعلا كول»
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 برعلا كولم

 ةداساي ةفالخلا . برعلا كولم يتداس ىلع هضرعا اذ انا اهفيبأر امأ
 لوسرلا هلالس نمو مويلا شيرق يف نمو . فيرش ثيدح - شيرق يف

 رشععبأرلا نرقلا يف اننكلل و !9١نيسح كلملا ةلالج نم فرشاو حلصا
 كارتالا لمع ان ركنتسا اذاف . هللا ةنس روطتلا ةئسو « ةيوبنلا ةثعبلا دعب

 يف هوالمزو لامك ىفطصم دب « هيف حلاص وهامج ىماعتن تأ زوحي الف

 يفاو . مخلصا يف حلاصلا فصنلا وه اذهو ةنطلسلا نع ةفالخلا لصف
 7 ميدقلا دماقتلا ىلا مودلا دعب دوعت ا مالسالا نا نظا

 نولاسقيف مامالا ىلا ةوططلا هذه وطخي نأ برعلاب ردحي الفا

 ىلع ن انيس اوعباب اذا مهر 9 ةحالصأ جمانرب فص لاك ىفطصم نس

 نومسقي وك") ) همور ُْف اياملاك يا ( كم هرقم نواعدف ةفالخلا ىلع

 ' مه هريغ اكلم كقدسد

 [ئيسحكلملا نا ضرفنل . هيلي ام ىلا كاياو مدقتا اذهب تمالس اذا

 ةماعزلا قديس مويلا برعلا كولم نم نهدف ةينيدلا ةماعزلا لبق

 ام تأرق تنك اذا كنظا ال9 اب برعلا لامآ قق#يو ةيئدملا
 مكححيف ' نئيدلا ديم نياو دوعس نبا 6 مع , باوحلا 5 ددرلت مدقت

 دعاست ال اذاماف ٠ يب رغلا اهرطش يلاثلاو 6 قرشلا دالبلا رطس لوالا

 ديسلا مويلا وه يذلا رطشلا رئاس ىلع همككح طسمأ نذا امهئم الك

 9 همف ريك الا

 الو.ءابفلا ةطاسيوىتطنملا دادس اهمف ةغلب ءىراقلا اهيا كثدحا يفا
 ةفالخلاب انماس . اهيذ ةقيقلا نيبا نا لبق اهتخا ىلا ةمدقم نم لقتنا

 ىلع فلؤملا لازب ال ناكهدمبو . نيس كلملا طوقس لبق لصفلا بتك دق )١(
 . نيماسملاو مالسالل ريخ ةيئدملا ةدايسلا نع ةفالخلا لصف نا .. هيأر

 . ناكيتافلا ةلرد تماق دق نكت م لصفلا اذه ةياتك دنع (؟)
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 ةَماَخا

 9 يه ام « كلذ ىلا لييسلا انكلاو . نيكلملا ةيكلللابو « نيسحلل

 دالبلا لخاد يف ىلوالا ؛ امهب فختس ال نيتبقع حالفلا ليبس يف نا

 ناو ايناطيرب ةيناثلا مساو برعلا ءارما ىلو الا مسا .اهحراش ىرخالاو
 اما اهعطقب ن وبلاطي نم تسلو « 9 وبلا عطقت ال ةلص نيتنثلا نيد

 تالصلا نم فلا نا يثدا « لصالا ىلا عو رفلا نم لقتنت نا حرتقأ

 زيلكت الا ضرتعا اذا اما. ريغ ال ناتلص يرحلاب وا ةدحاوةلد ةددعتملا

 برعلاءابحولو ءارهالل نأ : بيجاف كلذي نوامقي ال ءاره الا نا نيلئاق

 ذنم مهنا ةطيرش ىلع ايئاطيرب ةموكح لخدت نودرمالا ةجلاعميف قحلا

 جيلخو يبرعلا رحبلاو رمح الا رحببلا ىف اهحطلاصم نا ا نودك وب ءديلا

 . اتاتب رض سمت ال سراف

 مكحلا نا ره هرارقا بحجيام لواف مويلا نومكاحلا ءارمالا اما

 يف نواظي حابص لآ نا.يا « مدقلا ذنم ناك امك مهترب يف ىقبي

 يف ةسرادالاو « محل يف ةلدابعلاو « نيرحبلا يف ةفيلخ لآو « تيوكلا
 ربك الا ناطلسلاب مبفارتعا ريغ مهالفقتسا يف ريغتي الو . خلا ريسع

 ماظن يفد « تادهاعملا دقع فو دالبلا نع عافدلا ف هاناو مبك ارتشاو

 ةماعلا حلاصملاو ةيداصتقالا لئاسملاب صتخم دحاو
 امهم زيلكتالا ذوفت نم قلطم دحاو مويلا ءارمالا ءالؤه يف سيل

 . ايناطيرب نيبو هنيب ةدهاعم وا قافتا ال نم مهيف سلو . اًليْدَض ناك

 هيف ترفوت اذا ريب" يبرغ ريمال ذوفنلا نوكي نا ضراعي لبف

 دا ايناطبرب رسخت لهو 9 نينثالا نأ كلذب ززعتيف ةماعزلا طورش

 ةبمبس ابعم ةدهاعم ريك الا ناطاسلا دقع اذا ابخلاصم نم« ءيشب يدافت

 0 ءارمألا نيبو نآلا اهني يذلا قافتالا وا ةدهاعلا ًايثدمم

 يف نال( ةدح ىلع ريما لك عم اهقافتا نوكي نا لضفت اهنا كردايننا
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 اورككف مه اذا ءارمالا نكلو . اهاوقب داصتقالاو مهأوق مسقت كلذ

 اودحو اذا موف . ةصايسلا هذه ريغ ف ىربكلا موتحلصم نورب ؛ امام

 لخدتلا كلذ « زيلعكتالا لامع لخدت نم نوصلختيو نوزتعي مهةسايس
 برعلا ةقث بستكتل ايناطيرب ناو . هنم مهلك نوني يذلا

 . اهحلاصم نامض هنفو حالصألا اذه لثع تاق اذا مهمحو

 9نامّنعو ردطقو تيوكلاو نيرحبلا نيبو اهب ينلا تاقافتالاو تادهامملل

 4 رادتقالاو ةلوصلا بحاص وهو ( ثوعس نبا ناك ول ءالوه ٍض اهو

 الا - طرّش ىلع مهلييس ْف لماعلا ؛« مهالقتساو مهتمالس نماضلا

 نبأ لدم ءارمهالا ءالوه رثكاو . ةيرهذم ةغيص مف هتدايسأ نوكي

 . لثاو نب رككب ىلا نثوتو ةعيبر نم ةدحاو ةليبث نم ةوعس
 هلميس ُْق ىلوالا ةوطخلاو ٠ ليدتسم ء يش رمأآلا اذ يف سمل

 هق مف ءارمالا لك هرذخن الثم ةكم ف ماع يب رع ركؤم لقع نا وه

 ُْق كلملا ىلع ىيح مامالا ةعبامم مث « ةفالخلا ىلع نيسح كاملا ةعبامم

 ةدهاعم نيكلملا ندب نرككيو «قرشلا ف زيرعلا كوع ناطلسلاو برغلا

 هله لم انناطيرب نءبو (هنس اهيا نركي ناو قافتاو ةيداصتقاةمئالو

 . َ كيم اهب نرتقر ام وا ةدهاعملا

 هن ومسقي نمي لبقي هنا مرتع ىف برعلا طرتش.ف نيسح كلملا اما

 دنحلا يف نوماسملا كس الو هعباني برعلا لك هعباب اذاو . مهيلع اكلم
 « ميكملا فيصحلا وهو ؛ يضرب الفأ ٠ ىرخالا ةيمالسالا راطقالا يفد
 زاجحلا يف اكلم نوكي الو « عمجا نوماسملا همرتحي ةفيلخ نوككي نا
 ماكح نم ماح مومه نم دسأ يه ةءلخادلاو ةيحراخلا ةيسامسلا هموم

 ٠ ىمظعلا لودلا
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 ةئاخا

 ةسفن يف فاو « رابح كولم ةعبرا مويلا ةيب رعلا دالبلا يف نا

 دوست ةلاح ىلع !ا-رسو كولملا كلوا ةيصخش ىلع اصن مهاياعر اياعرلا

 . دالبلا يف مهتسايس

 . هفاخت و هعيطت نيسح كاملا ةمعر

 . همحتو هعبطت دوعس نا ةمعر

 . فوخ نودو بح نود هعبطت ىح مامالا ةيعر

 . ةهركم الا عييطت الو فاخيت ال لصيف كلملا ةمعر

 9برعلا دوسي نأ قدتس ةريزملا هش ىف نير وك دما كواملا نم نم

 « برعلا كولم » باتك فيلأت مت

 ١48 ةنس رفص ١ه و ١9174 ةنس لوليا ١4 يف
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 دش يه سس باتيستا اش”

0 

 مالعالا س ريف

 مالعأ ترس رهق

 يناثلا ءزجلا - برعلا كولم

 ةظحالم

 ينعذ نهد و الثم» نيمقرلا نيد ام ماقرالا ثادعت بودوعو ىلع لدت « - د

 ةدراولا تاحفصلا رثكا ف ةدراو مقرلا هاجت ةروك ذملا ةماككلا نأ يأ همه: م” ؟ ١

 ٠ نيمقرلا نذه سد

 فلالا فرح

 ١ذو يرآك

 مم 411١ ل  مهاربا
 ؛« ١0١ فسوي خيشلا ؛ لآ مهاربا

 ١ الم - زؤ١الك

 ؟-١1 21١9 يلع دمع نب اشاب .يهاربا
 ل ع؟ ا الإ ( | ملو مداخلا؛مهاربأ

 اله
 نب نايثع عجار نامثع ؛ صاملا يلا نأ

 صاعلا يلا

 3 ١٠غ يلع نب نسحلا « بلاط يبا نبا

5" 

 «4١٠؛ يلع نب نيسحلا «بلاط يبا نبا
 م5 2 "ه4 ”

 ؟ ع+ ريثالا نبا

 مس تكاييلس خيشلا ؛ دمحأ نبا

 ١م ةطوطب نا

 ؟٠0 مساق ٠ ينأث نبا

 ,ء؟ود ةيمالطا ةهزإ« رياح ثا

 كسلا لا

 ؟ا/

 ؛ *؟5 اسحلا ريما للادبع « يراج نا

 لال

 4؟ 2815 مهاربا ؛ ةعيج نبا

 ١5 ؟ ناجملا خيش « نياثح نبأ

 ؟١٠5 نايلس رهاط وبا ؛ نسح نأ

 ٠١:5 نردلخ نبا

 موو ءال5 رمع 2 ناطخلا نأ

 نا



 برعلا كولم
 51١5:/5١19 ناكلخ نبا

 535 ليخدلا نبا

  لبج ريما نيزعلا دبع ٠ ديشرلا نما
 7 ,مهؤ ,605 , ال رمش

 5١5 نساونلا وبا 235273537258 439 ٠
 عسجار يقيرغالا فوسليألا روقيبا |

١.3 

 م لصيف 3 ديشرلا نبا

 ١ مكاح ناطلس نب عازه « هياذ /
١99,7 ١91 

 فوسليفلا , نسويروكيبا | ناطلس نب عازه « دياز نبا
 ١١م ةيرق ةيثيثأ |

 49 نامع

 5 عيبرلا 1 يثراحلا دايز نبا

 /ما/ نودعس نبا

 45 , 5؟ دودح , طيرص نبا

 ١55 , ١/4 2 هلاوط نبا

 برعلا نبأ نيدلا
 ؟؟1/ لآ يلع نبا

 ١ ددع نبا

 ١١7 انهم نبا

 85 فيان نبأ

 نصح  اهبا
 ١544 ةفيلخلا , ركب وبا
 مرا , 90١ رفعج 2 نمثلا وبا
 1١535 دلب ةفيلخ وبا

 9*5 نيع 2 ناديز وبا
 ء 55/8 , ؟5ا/ نادمح 2, ديعس ىبا

51 

 "5 4 527 يطمرقلا لوعسد وبا

 ةلكبسا

 "نع ع 555, ؟غ رهاط ىبا

535 

 ع ةسرادالا 0 ” 8ث هةنيدم

 ريمع مكاح يلع نب دمحم , يسيردالا :

 , 5١9 , 55١ يرحل ءالعلا وبا |
 ,لؤاك 035

 55 -0 ١35

 "5 يجراخلا كيدف وبا

 ,قة*5 م 65

 نسوي روكيبا

 85 لبج اجأ
 ١54 رادرسلا ء "لجأ |
 + فاقحالا |

 نا هه 2 86 ملء , 5 ع 5٠

 حالا حاحا 2 ا ا ا ا

 لوو ١59501552211

 , ا١الك ا١كال /2 ١56١ , ١ةا/

 ,راملكاللا ,/ "5١ ع اك ع8

 نما

 سول ملل محل
 ةسايسلا ةرئادلا نارسا بتاك « نوتارا .

 ١١ يابمب ُق

 ؟ختب ب ؟٠1 , ؟ه5 ةمهالحلا ةمحرا :

 ١٠6١ , مثال ةيواطرالا .
 / رادرسلا , عفر ,رنهش وب عجار ةلكسا  رهش ىبا /١9 رادرسلا , عقرأ | : : ١

 2 5917 - نمرا  ينمرا ب اينيمرا |
 ميو
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 مالعالا سربف
 576 نويقيرفا  ةيقرشلا ةيقيرفا | ؟؟؟ سولبيب داور
 'مز5 , 5١1 نيدلا لامج , يناغفالاإ ١38 , 04١ ينابسا  نابس
 ١" , 989 , /1١19, ةعطاقم جالفالا | ءاكاله , .١١9 , ١1/5 5م ةناتسال

 ميو /اىكمك ]1 2 5مم , مل ,كالك احلا
 , 555 ,؟؟5 نيسح ديسلا , نانفا | 559 ©و6 , 55+ 5و١ ,؟4م/
 ,الالا 2 مم, /اكقق ؟؟* , ؟؟١ خرؤملا نوبارثس
 158482585 2 545 ؟ا/ت , 11/1 وثب « دس

 | ١519 ليسا 2 نسال يبول 775 55١ ردنكسال , ١/٠ , ١99 رادرسسلا , سدقاإ

 6.5 ىروف لو | | 4١ < 89 نوملسم  ملسم ب مالس
 ؟هن؟ , 5759” وسنوفلا « كركودلا : ,القتك م, )55 2 تال 2 ملا ب
 - مغ 8 ناملا  يناملا  ايناملا 1 , "اول | 5١159 2 ١6 ع ١5 ا/
 مول سرس رسسو ىويىإ | 2 599 255 2 555 2 ك4
 عءرب , عروا ] #50 سل 328 55 2 ك4
 , 945 يدنفا ىفطصم . يسولالا | * 5812 5355 2 555 2531
 ١ يروج | 2 5١52 2 55١ ش١ 2 6ك
 اله , عم , 8# , 3#: ءام رذلا ماأ 25/8 ع 555 2ع تاك

 اسماعيلي  نويليعامسا  | » 5١6تارمالا ١١8

 / 551سيقلا ؤرما | 561 م ٠١4 , ١١8

 حايسال ١٠١ 155 2 ١ ١١8 2١58 | سوؤرلا مإ ١4
 ايعش 5/8٠"

 0٠" ةيوسس ما[
 ١٠6٠١ ميشهلا ما[ 2215953 , 56* نويروشا روش
 , 5897 55١ ةيما ونب 2 نويومالا 51 نسحلا وبا ديسلا , يناهفصال
 ”:5 5< ه آ ١؟ 1٠١ 2, 8 ةمرسن

 وا ةيكربمالا ةيروهمجلا وا اكريما | ١١9 دفن مسسا  مزع
 3 يك ريما , ةدسحتملا تايالولا ٠١95 ىشعال
 ١5, ,ا١؟ ع5 2 6 ناكريما 5١5 , 59١ ةيمظعال

 2, طاطقؤأل / ١ث , ١ "ا" ع٠ / 0 ا جنرف عع كل مك + جوعال
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 برملا ًّك ولم

 0 ل د نحر كك يو
 اضل ل 0 ا ا

 ,اوو هر خوك مع؟
 , املاك ع ت5 1 6مل ع 5

 25ه , ة*٠ا/

 معا , ؟95 لوضاتالا
 1١/؟ رابنالا

 سلدنالا ١١8 , 4١"
 سوينوطنا ٠ سيدقلا ١51

: 
: : 
1: 

, 557 515507 5550 51 

 5 ع عال
 ؟م٠ اشاب رونا

 الاهواز  نويزاوهالا ٠٠١ ,2 40:"
 "4م , 05 لاؤأ ا
 ؟.4 , 594 نيينادلكلا روا |
 نويبوروا  يبوروا  ابوروا ش٠

 هد مه /:ه 1:5 خ1

 اا ا ا ا
 ل2 55/51 #9 لكل م

 , كال ل هه ,مهالظ ع 5:5 2

 2 8 , ال" 2/اطضلاآ ع كال ع 55

 1 ا١١ىم ل١١ ع, 59 , أه , ا

 7” 6 7 دلت 7 شمت
 ءضكمع اكالمه ,كالك كالا

 , 5١" ع "6٠١ه ع اط95١+ ع ١8

 5 ير 7 ىلا > نخر - فيت
 ءكال؟ م اللا /اككك هك
 اكمال ع الو ع زلال , كاك
 5و4 2015١ 2 مخمل عمه
 |ءاللل ل لالا ل وال اف

  51١١مخل 2 5 535 ع -

 زد "هيو ع, "هك لا 5

 ؟١4 نويلاطيا  يلاطيا  ايلاطيا |, #ا/ل+ , 955 2 5 , 55١
 , 585 ل لك ع ال5 ع الا

 , 5ع 2 "ؤ5 2 "ىلك ع 5

 , 55١ ا ةلآلك , ة١؟١؟ 7 56

458 

 ] ظ

 ١ك" عا كت ال5 2كاح كم

 "5 2 ت2 ل ع 6

0 

ُ 

 8 2 را ا ري لا

 "15 2 مو ع مخ.

 "5 ع 515 2ع 5+5 م 95

 ١55 2 5553 2 ال أ

 235 2ع #5159 | 2. ا/ل , ؟ا/ا/

 ؟؟”؟616 2, ؟"" رسفوا

 505 ىدنهلا سونايقوالا
 559 ةدلب اموا

 ه5 نويناربا يناريا ب ناريا

 ١5و م 5١5 ع اوال 2/2 155

 ؟هك , 5:8 , "98 , ؟؟ ال

 "0/5 ع ااا" ع 5565 ع ؟هو
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 ءابلا فرح

 "مال ب ىو 2كم ءاكالال ؟4 بابلا
 ل 021815 -8 نيرحبلا | "مه م, 5؟* لباب
 7000010 لا >7 دا ل ل اح م نفل يدمح « يججابلا
 ,رو كك , كل, كل ىو | ,الط ال١ ك6 , 858 , ة]/ ةيدابلا

 84 ا ىكال / 1١1 3795/035١ سيراب عمال , غ9: , ؟5ؤ١ 5565 1 هإل , 55 , ©” ماشلا ةيداب 7 002 فرت فا دفعا ْ "؟و 4 0 ا ا اا ا ءوول ا والا ا, الع اا | 2ك الم ءككه هال كك اكل
 يلاع , 1 ملا م 58 ١١ | نيما كمحتم خيشلا 0 نايعأ ىثاب ل١٠ 1١51١١١ ينامجعلا حادب | )0 0و9 ,الك# /اكك*؟ لك

١55 2 ١1/ 
 ١5

 لملك , 55١ه

8 

 ١وال , ٠١ه ٍ ١٠6١ / ١٠١5 نطابلا
 , 150 لآ يبلج ملاس فسوي 2 ردب | , 585 ناخ فيرش دمحم , روداهاب

 ك1 كا مخك مخك علت أ سب سور ايار مككت |, 2,١85 5١8 , 55 رمحالا حبلا 0 ا ١١6 دقن مسسأ ةرتبلا , 58 758 , 59١ ىودب ب ودبلا | 1 د "56 ع1 ع 00 اد ا
 ,االإ 2اككم 2كو5 ؛/ 56١ "95 , 558 سراف رحل ,لقك ملل ملك اك 528 ساقوا رحب 7” مل نك د

 الحقن لكزكت الملك 2 ت85 5317 يبرعلا رحبلا
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 سب ديعبس ديسلا , ناطلتس

 511/0 5355 ع 5 ا

 هس 56/8

 5 ليلسلا |
 ؟ا01 م 555 لآ , ناملس

 845 لبج ىملس
 ١8/1٠56 لآ , ميلس أ
 ٠١؟ه لآ دلاخ نب هللا دبع , ميلدس |

 لآ هللاهبع نب زيزعلا دبع « ميلس |
١١ 

 نب ةبقع 2 ميلس 551

5 

 59 , ؟9ا/
 ٠١ , 85 نوينسس ل ينس

 مم, هاله 255 246 ايروس

 كاكا كك؟ لالك ىالع اك

 1555 2511 ه2

 موو معكم كك طلال لل
 ملوك كلك رم اكزا لوك
 كرد

 ل5١ 35١75 ,ةهالنودروسس اس يروس ْ

 ,ق١5 قا5١ كت 5:٠ ع

 1553 2غ 515

 ؟/ ةليبق لوهلا

9 



 برعلا كولم

 ١919 , ١8 0[ ىالال ,**:9 اشاب يجان +٠ يديوسلا

 5:95 ناليس | ؟9// فسوي 2 ىديوسلا

 "31/ دلب تاهيس 21١١ ١59 مليوس نب « مليوس

 /5 زيلكنالا كلم ؛ سلراش
 ,كاال , ٠١1 عمفاوشلا  يعفاشلا

 ١5١0 ع8 ,
 ١4١ ميلو 2 نيبسكش 2194 155 ,8 , ه5 25 ماشلا

 95-57 حلاص نب دمحم ؛ بوهلشلا | 581 )8 ,كو5 545 0515

 | قشلا ه١١ 2 ١15

 ءالارقش ١8 3٠١5  16لام

 0١؟ ةليبق نالمشلا حب

 22 م44
 مال" تافيوشلا 2 ٠ 55١ 559 كب ديجم , يواشلا

 2155 154,1٠١ ,ال ةعيشلا هاا ك7
 ىلك١٠ كوك ءت؟كوأل لكو5 ع 515 5554 2, 515 ىندالا قرشلا
 40١ 0 »6 ةيقرشلا دنهلا ةكرش قدر ل سبو ىججع ىعوجل ١٠١١| 055 268 251 ندرالا قرش
 ,1875 1948 « 80٠ نويعيش يعيش نب نيسحلا عجار نيسح فيرشلا

 نو ضر زاجحلا كلم يلع
 ١٠١5 ١55 برعلا طش

 و45 ع هه يرون ' نالعشل ثلا

 ١5 ةدلب ةيبعئشلا

840 

 ,و5 ملك , 56 , 0 لبج رمش
 ؟مىو 2ع طالاإ١ /ال5كلوأ١ ,ع ١٠6

 "ه5 ةليبق رمش |



 رس رهجق

 فرح

 نب ليعامسا نب دمحم , قداصلا
 0 1؟5/ رفعج

 ةيحلاصلا ١586 , ١5

 ٠١ اشاب دمحا . عناصلا

 ءاال# ,/ ١59 , ١1/9 لآ ءحابص

 لل لحال كحال ءىق86 2 45١

257 , 0/5 

 5 ذيل تيوكلا 0 عامود

 : ملك نزع لنزع؟ لنزع ءلك؟

 1  52١١ب 505

 23141١ 31/9 ء ١1/١ لآ رباج , حابص
 ( ١1/5 ,ء ١/١ لآ حارج ء حابص

١/5 

 318١ ,لالك لالا لآ ملاس , حابص

 ١81 ,)1/9 لآ يناثلا حابص ءحابص

 "0/5 2/اماك , ١ا/؟

 لآ ةفيلخ هللادبع خيشلا 2 حابص

 امل ءلالط ءكالا اككك

 مالعالا

 داصلا

 رباج لآ هللادبع نب رباج «حابص
 ١8١ لوالا |
 لآ ملاسلا هللادبع خيشلا , حابص |

 امال
 ق١ ب ١الا١ لآ كرابم «ء حابص .ش

060060" 
 1١1/١ 1/5) ١8١ لآ دمحم ءحابص

 ١1/0 لآ دومح , حابص |
 ١مملا/ , 155 ةيحيبئصلا

 ةباحصلا ١١١
 معو , ؟95 ةيرق ريخصلا
 ,ل99 , 9١ نسح ديسلا , ردصلا

 ا
 فيرصلا 97/١

 ١؟؟ رفق ارفصلا :

 504 لوالا سابع هاشلا , يوفصلا
 21١5 ١١5 رفق نامصلا
 5؟؟ 7١ 2, م ءاعنص

 "؟0 151١ ةدلب روصا
 ؟4؟ لاموصلا
 910 نيصلا

 00 ل نويئيص ب ىئيص ٍ

 ناحل



 برعلا كولم

 داضشلا فرح

 ١6١ ,؟* , ه5 ةليبق ريفضلا ١؟ 1٠١ , مل ةمرض

 ءاطلا فرح

 ١/9 نب يراض . ةلاوط 9# 21١58 فئاطلا
 ١لا/ ل6١ غ٠ ليج قيوط ْ 56 ناثسربط

 5/١ , ١؟8 دالب يط ١19 هيربط
 "5 6 50٠ نب ىسيع ؛ فيرط
 مرإ١ , 18“ , #70“ نارهط

 ءاظلا فرح

 ١١5 ضورعلا رهظ

 نيعلا فرح

 ؟55 2, 515 ,9١ا/ ,.١؟ نوديسسابعلا ؟:3 ةشئاع

 ,امال عا ا ا ا اة خلل من5245 م١ + 78 ضراعلا

 تقل اللا يشكل دي ا

 "ه5 لآ هللا دبع "نو , 584 2١
 سيما « يلع نب نيسح نب هللادبع 195 ةليبق رماوعلا  يرماعلا
 ل50 1454 2 هم ندرالا ىقرش 2353 5٠ تك تلال الا ناداتبع

 لضم 9
 64ه لئاح ريمأ , بعتم نب هللادبع | ؟؟019/ ةلدابعلا
 د4 ءاهبلا دبع ؟4+ سابعلا

445 



 مالعالا س رهف

 , ؟/0 ايكرت ناطلس « ديمحلا دبع
1" 

 ,اا“ 0 م86 , 5 دحن ناطلس

 ماب ىو , كم ب 1 55

 لكت مك ءم /ا ١م ىلع ءىاكا

 ” دي م ايلا 2 لا د دج

 لالا ء/لهك 2ك ه5 ع ا

 الماك 2كم ١ ع اكالك عطالال

 ,اكلد 25 ع امال 65

 ىحكلك ع ؟ىلك ع 564 2 ك5

 ركل ملتح مالكا 155 2 556

 55 5م ش5 5

 ؟55 نب دمحم نب يلع 2« سيق دبع

 «ء جنزلا اضيا عجار ) 5565

 ( بحاص
 ,5595 ,؟ا؟/ ةلمببق سيق دبع

 "هم 2 565

 , 55١ , ؟ 853 ناورم نب كلملا دبع

5" 

 سس 255١1 2 55 تبان ءرونلا كنيع

570 

 5 ةبيبز ينا نب ده قوويدمب م «يدبعلا

 5165 صاعلا يبأ نب نامثع

 عجار :ةموكحلا وا ةلودلا :ةينامثعلا

 ايك رت
 كارتالا عجار نوينامثعلا

 ,ىكزؤل ,/؟555ه ع, 5521

 ىلا كلو ىلا ,كالآ ك؟كو١

 سس ىمجو 1 ال كاكا

 ضنا تي

 ءالو ءال ينامجعلا ب ةليبق نامجع
 او؟ نلوم ل51 كاك

 لم ,ك؟ 2ك 19 5 , مل ندع

 اوك ا ااك5 55 2 5* ع ض/

 "4م , ازاله , 55+

 لالا ,ا١ه١ ١١5, ةليبق ناندع

 552 2غ ؟ا/آ

 وأ ةيقارعلا ةموكسلا وا قارعلا

 8 مل, 5 ةيقارعلا ةكلمملا

 رلكو ملا ترا 55 ل 55 ع ٠١

 لل مما هك هك  ةال 58

 ىلا" 2 ملال ما ءءء اس كال

 لالا ءلدم لكك ىاك١ ىلعك

 ءوامك عالمك 2 حالك ع حالك

 الل /5كو 2ك 1
 ركود ل لال ع اللا ع 1

 لك ال الل ا
 ,املل معو ع9 اا

 ملكت ع عا تكا 5 ١

 مسالم عملك ,عكح دال
 5 كنا كنا < ني نشا

 ,ا5و 2 55 555-55١

 قدك ع ش١ ع ت5 ع

 ,ٌةالأل /اقك5 ع 55 54

 نل



 برعلا كوام

2 555 55| 

 55 :25١ه

 ( 58 لال 2 1* نويقارع  يقارع
 2000 ,ىا٠١ م, الو ىلا ااا ةينامع م نامع ٍ

2,5 

 ١ع 555,

 2, ؟"هو , "ه5 , ن٠

 اه مك اك

 ن0 كل 4

2557 55" 55:9 555 

 مول لوو سار للم

0000 

 باتكلا اذه تاحفص
 : ,للدك +5٠١ ل5إ/ل مك ناتسس رع

0 

 | ,985 59 اشاب رفعج :يركسعلا
 مكتمل كلك ,/ككك 55

 مزاوعلا “26١
 د ءرق ةيزشوعل / «ه9 2 555 نب ميهاربا , ناصيفع ١٠١٠١ ىزشوعلا  ةيرق ةيزشوعلا |

 5+3 15 451 1 نرنسيسع

 كول ,255 5 ا

515 

 ؟95 ةليبق كفع

 قمه ى“ىل48

5 

 الو ,6ه ,؟ه ةالعلا

 ؟ه١ مامالا ٠ ىلع
 85 نب ناميلس « ىلع

 555 ةيرق ىلع

 اط/ 5١ 51959,

54: 

 00 3 ا

 ايدل 1 ا
545 , 50" ,2 

 قرا يرمالا زيزعلا دبع نب رمع 1

 ا
 ١ه5 ناعمس يدومعلا ٍ

 ١ مظعم يف ةملكلا هذه تدرو - برع

 , هال هه 2؟ال ةليبق تارامعلا

 246 511١"

 ؟95 قارعلا يف ءاول ةرامعلا

 ,ىلا5١ ع اضل ع ١55 ع اا

 "5و ') م14 7 20 7 م

 ملاك هال ته ., :ا/ ةليبق ىزنع

 ,؟كهك ا الا ع )ل١ 2الكك

 511 / ؟/ل 2 555 2

 هال , 5 لبج نزينع :

 236١8 2,٠١8 يزينع ل ةدلب ةزينع

 , اال 5١ه ,غ 1 ١5927
 5 / ١/١ , 5١١

 ةليبق ٠
 ؟؟١

 ا ا يلولا 0 سرورديع ْ

 «خيشلا 0 ةفيلخ لآ يلع نب , ْ قك ع 5 ل 55 ك١ ريقلا

 | ءالهإلا# هلل حل ا هال 4
ٍ 0 

 ىكات كا ا نب رحبلا ريما

 2( ؟نما/  ؟/ه ع هال

 51١

 ١0/9 رمتلا نيع
 ٠١ ؟ ديهف ندع ْ
 ١35 دبعلا نيع |

 ١9 ديهف نيع.



 0٠" نب ايركز , شايعلا! 2220158١ , 5859 ةرامالا « ةينويعلا

 ؟نز هل , شايعلا |
 نإ يمحي 2 نجي | يلع نب هللادبع ريمالا ,« ينويعلا

 | هنييعلا 1١5 ١١١
 "هأ , ؟ه٠

 نيغلا فرح

 ٠١ يلازغلا | ؟؟17 دالب لاغلا

 ١15 سيدقلا سوي روغيرغ ٍْ ؟م6 ايسيلاغ
 ؟4ه نب ةبتع 2, ناوزغ أ 0

 :/ 85١ ٠. داج + ىواغ
 ٠؟* لآ صامت 5 يد

 1ع ةئئدم سال لإ "من ,؟ها؟ 0 ؟ يد وكسف )0 اماغ

 ١97 ةعطاقم نايكبلوغ 555 يزيلكنالا خرؤملا نب

 ءافلا فرح

 ضد رمثاؤوم 0 ياسرف ا هه ؟؟7 ع ا الل دالب سراف

 "هم , هاب اسنرف 2 ؟"ةها , 55ه , 5595 2 6

 سيسرفلا وأ  نويسنرفا_يسنرف : 518 5356

 لاق د 21١١5 2/55 همل ١/59 ةيسراف  سرف  سراف

 معنا تدك ل6 ع ام ع5 ا
 ا 7 يي د لا ا ىلا

 15١9 551١591١-535 ةكيرفلا ا, و5 2 ؟الل#ا , ؟هل / 6و

 دشارنب نمحرلا دبع خيسشلا , لضف ' عجو ,م15 , مخ
 ملك 5 5 لآ ؛ سراف جيلخ عجار جيلخلا يسراف

 2 3552/45 2 ال5 ناج ناس . يبلف ؟55 ءارهزلا ةمطاف

 اوك 236١ ؟؟؟ رهن تارفلا
 ؟١١ , ١5ا/ رثسملا ؛ دروفإ ؟1١*؟ لوطانا ©« سنارف

 ةغئؤد



 يرعلا كوام
 ؛ كلم « يلع نب نيسح نب لصيف

 امرك /وم 1١5 ١5, قارعلا
 ؟ى؟ دبعلا / زوريف : 558 ام 2 55 0 31 « ١88

 ١15 ةريزج ةكليف ا

 | .مسوو ب 85م 2. 5"ه5 عك
 اب مالو /ءكك ب اهو ,ا*هال
 | 515 , 59١ 5ب- 5 25

 كك ع 550 / ة55 2 5

 فرح
 ؟؟؟ شداق
 “١ لآ ٠ يضاق

 عملا
 : ١١5 هبقإ
 ا لا5 1١4 , 1١6 , ال ناطحق

7 500 : 
 ؟41/ هللادبع , حادقلا
 "ن١  ؟5ا , 54 ةطمارقلا
 ؟؟؟ ةدلب ةنرقلا
 59 , 545 ضشيرق
 ١٠5 لبج نيرقلا

23 
 4910 ةدعاس نب سف
 ,مَمل ةللا دنع « ىبيصقلا

 ا ا
 ميصقلا

 لاك ب ١7/1

 م عم 5-2

 فيطقلا |

 | ىىلل رعاك كم2 595١ ينيوزقلا

 الإ م

6 255/0 

 0/٠١" يكرث نب لصيف

 ؟ما/ انيف
 "7  ؟؟١ نويقينيفلا

 فاقلا

 اذا نمت ىت'واأل « ١و١ , ١015

 سب , ١/8 , ن8 ,5 دلب رطقا
 : م55 5552 و 2ع 54 ةرهاقلا

 انما نشد ديكر نكد ب افف
 0 لا يكل ل كيل
 '” ل | نانو يل ف
 58 / 55١ , 54ا/

 بيطقلا ١1/8

 ىلإ ,؟ه ,؟١ ء ال ةلكسا

 ءالتاا ا 8/5 عال ع هك ؟

 لكل 2/اكمك 2 امه 31585

 د 5582:5455 2 ؟؟ل ا 555

 باكثكك ع, لال ا كله 2 595

 "مام ء ؟ا/؟

 ١115 ةعيلقلا |

 ريزجا تارخل ١ نس نر للك , ه5 ةيحان ؟ه" ةرد زا رمك 1 7
 اسال 8208265248545

 اس الا

 ٠١؟ا/ هللادبع ٠ ينينقلا

 "8 , ؟55ا/ ةريزج سيف



 فاكلا فرح

 ؟91/ كيلوثاك
 ؟.09 يشتراك
 م١4 « ال9: ةيمظاكلا
 ؟؟١ عماج نيمظاكلا

6١ 7 
 خركلا 9٠١؛

 ماج , مالم ع, 51
 55١ 2غ 555 كوكرك

 9١ 3, 5١5 يلمركلا

 م٠ ليومرك
 ؟210 هتيمرك

 ناحل يئاسكلا

 يناسبسكلا

 الو ع 5 2 5١

 ,ىكو , 355

6 

 5505 ىردسك

 معا , ؟ه٠ , 55 ةبعكلا

 ١97 ةليبق يبعكلا

 , ا

551 

 ١5؟ جروج 2 وصنملك

 ٠ ل. , 598 نيما (
| 

 تيوكلا ١5 5١ , 59 2 85 51 ,

 أ ,ى99 21594 نوينادلكلا وا نادلكلا

2 

 ١١ ف ٠يآ , يلزردنك |
 توكلا
 وو ”بييبيرج © سيلاونروك |

 ؟44 ةفوكلا ( ىلع ,عمز , 9845 , 595 ءالبرك

 مو. , 394 يداللا ء« سكوك |

 | سكوك |
 |, 815 595 داركالا وا دركلا

 ؟ةه5 ءاول

 بودنملا يسرب رسل

 ,م+ ؟: 1١5 ١9 ىماسلا

 مالمو ,واظ هز , 0
 الآ تملا 5له ,”ت ع1

 م ك7 518 ةرتلا ل "مم

 نضي ير اتا دا ل انك

 للواك 50 ها ل رك ع, 5556

 لال ع لا اتا ع 48
 نك 0 كل

 ىلا ءالد ءالك ءتت اال ع0

 لكم لكاك١٠ كلدخاس 1١١5 عملك

 لوو ءىلوز ,لالال ءىلاث5؟ ,2اال651

 ءقكالل15 2اككا 3نلمك ءىث“وأال

 ,ك5 تاكد ع 50 مك

 الأ ك6 2 154 كهل ككل

 ق5 ع اىمك5 2 كم١ 2 الك

 58 2, :ة59/ 2غ 6

 | نويتيوكلا ١83



 برعلا كوام

 ماللا فرح

 مال ونب عجار ةليبق ونب « مال

 ١١١ هيل

 ١هك , 5١1ا/ 155 21١9 نانبل

 ( 3515 ,أ11/ ,١5”نوينانبل  ينانبل
 ,؟585 2 4 ةيجحللا ةنطلسلا وا جحل

 ءالا/ , 298ه , 4
 "م5 ؟1ا1/ ةريزج

 ءله5 لءو /هه ,59 , 56 ندنل
 ةخبل

 فرح

 ١958 ,5١ا/ ةينوساملا

 ؟؟01/ يكلام

 مهب , 598 نومأملا
 ١؟؟ دولك هنام

 ٠١5 ةيرق ةيوام
 ا لعزل بلكت للا , 189 كرابم

 ١و؟ 2 05ه

 ١99 ررسملا

 ١0٠ , ١6١ يبنتملا

 555 55“ سوحملا

 ' ,”؟6إ/ د5 ,”5 ةنيدم قرحملا
 تكرر 55+ 55 ك5

1" 

 ١١١ ل٠6 باهولا دبع نب كمحتم

58 

 5و ءكذ١ع ت؟كرلحن تكرم ,؟ز/ه

 نظرا نشرت 7 ا لا ا

 , ؟"هنل , "هزل , "هم 2غ "8

 "مال . 8١

 ؟85 سوريتول |
 58٠١ نازول |

 *ا لكوتملا يثيللا |
 50١ 999 ةيليخالا ىليل |

 ميملا

 ءال"؟ 5١ «2لوسرلا , يبنلا دمحم :

 اف ا 000
 ع9 41٠6 ول 555 كم |
 353 ١ ١1/8 ه3 هو ةركمحملا |
 "م ب00 وا |
 ١957 ةليبق ينيسيحملا |
 ١89 يبرعلا نبا نيدلا يبحم ٍ

 #49 اخملا |

 "م١ اك
 ١85 رئازج ركسغدم |

 1١548 / 19١, , 98“ ةرونملا ةئيدملا|
 ملا |

 لوا دادغب يلاو



 مالعالا سربف ا

 ١٠١١ 4, ؟هه هللارصن ميشلا 2 روكذم

 ١وو ,لالو ,)55 9١) يريطم | "ها/
 ١54 ةيواعم | ١9 ةدلب بنذملا '

 ١١١ نب دوعس 2 نرقم ١ ةرم ونب عجأر ونب ةرم "ن١ لوغملا | ١١م سيقلا ءىرما دلب تارم ؟١91 ةرعملا |

 قات لالا لوو مك , 51 ةكمإ ىلإو لا ل١5 ء١؟١ رفسم
 ,؟هرإ ,؟نع 55.5 55 2516 أ 1 هه ه5 1 1

 كت لما لما لكم ءكالك | دق ملول
ْ 570 

 , لا كك كلاب ىلالق لك طقسم
 ه٠ كدضن ند يفدكمل

 دو دلان ودكم ٍْ كك 4-55 "هك ,؟ نا“

 60 ريعكملا | مم متت 55

 7و ةليسق ريصانملا ب 7 ١١ + نوي , ا ىحيسسم

 ىلا دكت م55 هني ددم ةمانملا ١ 0 نأ نىك عم

 ميما موو حال ىكل ركب ىلا ملكا كك5ك
 ىابمو اكل كول 55٠ ل / 0 ١

 ١١١ ةمليسم
 اع

 ؟؛43 لكوتملا نب رصتنملا ١٠١ دهشللا
 ماب سو مو ةليبق  قفتنملا ١١8 ةدلب رقيسملا
 ؟م6 | لك فك 3و كا )9 لم

 , 58 اشاب فيطللادسع « ليدنملا | سرج ور زا لوك كلو
 سايس رسل سوو ,"ع6 ]|
 موه سور“ ةرودملا ةنيدملا روصنملا أ

 551 يسابعلا رفعد وبا 2 روصنملا 0 نود رصم س- يرض 00 ا | علا ىلءك الا" نود 7

 سور سوما | 4055 قلل ك١ ق0 ١

 و هده همم

155 2555 ١ 

 ا
 ّة

 ةمانملا عجار ةمعنملا | 555 219١ 2١1١ ةليبق رضم
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